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Forord
Efter- og videreuddannelse er vejen til kvalitet og 

udvikling på offentlige og private arbejdspladser. Det 

gælder på sygehuse såvel som i pengeinstitutter og 

børnehaver. Medarbejdernes mulighed for at udvikle 

deres faglighed, lære nye spidskompetencer eller blive 

opdateret på nye arbejdsmetoder er afgørende for, at 

arbejdspladserne kan udvikle sig og tilpasse sig i en 

virkelighed, hvor hurtig omstilling bliver et stadig mere 

udbredt mantra. 

Det skyldes blandt andet ny teknologi, som mange 

steder ændrer indholdet i arbejdet og stiller krav til nye 

kompetencer hos medarbejderne. 

Derfor har medarbejderne brug for, at kunne udvikle sig 

fagligt igennem hele arbejdslivet – både for at kunne 

følge med udviklingen, men mindst ligeså meget for at 

bidrage til udviklingen og skabe bedre resultater for de 

borger, brugere og kunder, som de arbejder med. 

Samtidig er efter- og videreuddannelse en mulighed for 

at, at den enkelte kan realisere sine egne mål og dygtig-

gøre sig gennem hele arbejdslivet – og for at skifte spor 

undervejs, hvis det bliver aktuelt.

FTF har gennemført en stor undersøgelse af FTF’ernes 

efter- og videreuddannelse. Hvor både medarbejdere og 

ledere bidrager til at kaste lys over både muligheder og 

barrierer for efter- og videreuddannelser.

Undersøgelsen sætter tal på de fordele, der kan høstes 

ved at investere i uddannelse, men som desværre ikke 

altid bliver det. Mange ledere peger for eksempel på, 

at medarbejderne leverer en bedre kvalitet i arbejdet, 

når de tager efter- og videreuddannelse, men at det 

desværre ikke sker i tilstrækkeligt omfang.

Derudover viser undersøgelsen, at økonomien 

er en kritisk barriere for medarbejdernes uddan-

nelsesmuligheder, fordi arbejdspladserne savner tid og 

penge. Medarbejderne selv bidrager i betydeligt omfang 

med egen tid, når de deltager i efter- videreuddannelse. 

Endelig viser undersøgelsen en række positive effekter 

af efter- og videreuddannelse. Både ledere og medar-

bejdere oplever bedre kvalitet i arbejdet, når medarbe-

jderne tager efter- og videreuddannelse. 

Jeg håber, at undersøgelsen kan bidrage til at sætte 

fokus på FTF’ernes behov for efter- og videreuddannelse 

og de mange fordele, der er ved at medarbejderne bliver 

så dygtige som muligt. Borgere, brugere og kunder skal 

have den bedst mulige ydelse, og den enkelte medarbe-

jder skal have udviklingsmuligheder gennem hele livet 

Det er både de og samfundet bedst tjent med. Det håber 

jeg undersøgelsen kan medvirke til.

God læselyst

Bente Sorgenfrey

formand
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Kapitel 1

Sammenfatning
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Hvor mange FTF’ere deltager i efter- og videreuddan-

nelse?

Analysen viser, at under halvdelen af FTF’erne har 

deltaget i efter- og videreuddannelse inden for de 

seneste 12 måneder. Ser man på dem, som ikke har 

deltaget, vurderer over halvdelen, at de ville have 

løst deres opgaver med højere kvalitet, hvis de havde 

deltaget i efter- eller videreuddannelser.

De mest udbredte former for videre- eller efteruddan-

nelse er intern uddannelse og ”anden” uddannelse. Den 

første kategori dækker for eksempel efteruddannelse, 

der gennemføres af og/eller på arbejdspladsen, mens 

den anden bl.a. dækker private kurser.

Formel efter- og videreuddannelse, som udbydes som 

offentligt anerkendte og regulerede uddannelser - fx 

diplomuddannelser - benyttes kun af hver femte uddan-

nelsesdeltager i undersøgelsen. Disse resultater fremgår 

af kapitel 2.

Hvad kommer der ud af FTF’ernes efter- og videreud-

dannelse?

Undersøgelsen indeholder en gruppe af i alt 1.646 

ledere, hvoraf 1.071 har personaleansvar. Ni ud af 10 af 

disse ledere vurderer, at efter- og videreuddannelse 

øger kvaliteten af medarbejdernes arbejde.

Af medarbejderne oplever to tredjedele, at de har fået 

stort udbytte af uddannelsen og lige så mange oplever, 

at VEU forbedrer kvaliteten af arbejdet. Videregående 

VEU (fx akademi- og diplomuddannelser) og fagspeci-

fikke kurser har bedst effekt.

Generelt vurderer en stor del af lederne, at efter- og 

videreuddannelse bruges for lidt. Hver anden leder 

oplever, at medarbejderne har efteruddannet sig for 

lidt, og omkring hver femte FTF-leder har indenfor det 

seneste år oplevet, at medarbejderne ikke har fået 

tilstrækkelig efteruddannelse og at kvaliteten i ydelserne 

derfor har været for lille. Læs mere om disse emner i 

rapportens kapitel 3.

Hvordan er de lokale rammer for FTF’ernes efter- og 

videreuddannelse?

Kun hver tredje FTF’er oplever, at der sker en planlægn-

ing af medarbejdernes efter- og videreuddannelse på 

deres arbejdsplads. Og kun hver anden FTF’er oplever, 

at der er et uddannelsesbudget på arbejdspladsen. 

Dette kan læses i rapportens kapitel 4.

Hvordan er FTF’ernes muligheder for efter- og videre-

uddannelse?

Spørger man FTF’erne selv om deres muligheder, er 

det kun 4 ud af 10 som mener, de har gode muligheder 

for efter- og videreuddannelse. De oplever, at der er 

en række forskellige barrierer for at deltage i efter- og 

videreuddannelse. De barrierer, som flest oplever, er 

arbejdspladsens manglende økonomi til uddannelse og 

travlhed på arbejdspladsen.  Det mener både ledere og 

medarbejdere. Derudover er der blandt medarbejderne 

også vanskeligheder med at finde et relevant tilbud, og 

det opleves som en barriere. Kun 3 ud af 10 mener, at 

udbuddet af efter- og videreuddannelse helt dækker 

deres behov. Lære mere i kapitel 5.

Undersøgelsen viser, at medarbejderne i stort omfang oplever, at efter- og videreuddannelse 

bidrager til bedre kvalitet i deres arbejde. En stor del af lederne i undersøgelsen vurderer, at 

efter- og videreuddannelse bruges for lidt. Hver anden leder oplever, at medarbejderne har eft-

eruddannet sig for lidt, og omkring hver femte FTF-leder har indenfor det seneste år oplevet, at 

medarbejderne ikke har fået tilstrækkelig efteruddannelse og at kvaliteten i ydelserne derfor har 

været for lille.
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Hvordan finansieres FTF’ernes efter- og videreuddan-

nelse?

Arbejdsgiveren betaler deltagerbetalingen for 85 pct. af 

FTF’erne og hovedparten får normal løn under uddan-

nelsen. Men det er ikke kun arbejdsgiverne, der bidrager 

til FTF’ernes uddannelse. Fire ud af ti uddanner sig helt 

eller delvist i fritiden. Jo højere niveau, efteruddannelsen 

har, jo større andel af FTF’erne betaler selv deltager-

betaling, jo færre får løn under uddannelse og jo flere 

uddanner sig i fritiden. Der ansættes en vikar til at løse 

opgaverne for mindre end hver femte. 

I 2014 bortfaldt muligheden for at modtage statens 

voksenuddannelsesstøtte (SVU) for de fleste FTF’ere og 

i 2016 blev muligheden yderligere beskåret. Ifølge fire 

ud af 10 ledere har dette forringet mulighederne for at 

medarbejderne kan deltage i VEU. Dette kan der læses 

mere om i kapital 6.

Hvor udbredt er brugen af realkompetencevurdering 

på FTF-området?

Kun en ud af seks FTF’ere kender til realkompetence-

vurdering og kun tre pct. har søgt om at få anerkendt 

realkompetencer. Der søges oftest om anerkendelse af 

realkompetencer i forbindelse med optag på uddannel-

ser. Syv ud af ti ansøgere får anerkendt realkompetencer 

i forbindelse med optag på uddannelse, mens lidt over 

halvdelen får anerkendt realkompetencer i forbindelse 

med afkortning af uddannelse. Læse mere i kapitel 7. 
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Kapitel 2

Deltagelse i efter- 
og videreuddannelse
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Mere end halvdelen af FTF’erne (55 pct.) har ikke 

deltaget i efter- og videreuddannelse i løbet af de 

seneste 12 måneder. 45 har pct. deltaget i en eller anden 

form for efter- og videreuddannelse, eller deltager på 

besvarelsestidspunktet i efter- og videreuddannelse.

Omkring hver femte FTF’er har deltaget i formel efter- og 

videreuddannelse – det vil sige moduler fra akademi- 

eller diplomuddannelser eller fagspecifikke kurser. Lige-

ledes har hver femte deltaget i intern uddannelse og ca. 

15 pct. i anden efter- og videreuddannelse. Anden efter- 

og videreuddannelse kan dække over private uddannel-

ser eller andre former. Nogle FTF’ere har deltaget i flere 

efter- og videreuddannelsesaktiviteter de seneste 12 

måneder. 

Deltagelse i efter- og videreuddannelse seneste 12 
måneder

Hvilke typer efter- og videreuddannelse har du deltaget i, indenfor de sene-
ste 12 måneder?

Andel Antal 
personer

Almen voksenuddannelse (AVU, HF mv.) 0% 20

AMU-kurser 2% 232

Fagspecifikke kurser 8% 1.241

Fag eller moduler fra en akademiuddannelse 
(VVU) 1% 197

Fag eller moduler fra en diplomuddannelse 9% 1.295

Fag eller moduler fra en masteruddannelse 1% 174

Fag eller moduler fra en kandidatuddannelse 0% 71

Intern uddannelse 19% 2.843

Anden efter- eller videreuddannelse 15% 2.204

Har ikke deltaget i VEU 55% 8.332

FTF i alt 100% 15.160

Note: : Respondenten har haft mulighed for at angive at de har deltaget i flere typer 
efter- og videreuddannelse, derfor summer pct.er ikke til 100 pct..

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Ser man udelukkende på deltagelse i den formelle efter- 

og videreuddannelse er den hyppigst anvendte kursus-

form for FTF’ere fag eller moduler fra diplomuddannelse, 

efterfulgt af fagspecifikke kurser, AMU, fag- og moduler  

fra akademiuddannelse og fra masteruddannelser, samt 

fag eller moduler fra en kandidatuddannelse. Mindst 

anvendt er elementer fra almene voksenuddannelser.

FTF’erne har forskellige motivationer for at deltage 

i efter- og videreuddannelse og typisk er der flere 

motivationer i spil for den samme deltager. De mest 

udbredte motivationer er tæt knyttet til udviklingen af 

egen faglighed og evnen til at kunne bruge denne i det 

nuværende arbejde. 

Det fremgår af det forhold, at de mest udbredte moti-

vationer er ønske om at udvikle viden og kunnen, som 

deles af 59 pct. af deltagerne og ønske om at blive 

bedre til det nuværende arbejde, som deles af 49 pct.. 

42 pct. har deltaget for at udvikle sig personligt.

Relativt mange, nemlig 27 pct., har deltaget fordi de 

oplevede, at nye kompetencer var nødvendige for at 

løse de nuværende arbejdsopgaver. Det indikerer, at 

arbejdsindholdet skifter relativt hurtigt og at der derfor 

er behov for en løbende omstilling.

Det er bemærkelsesværdigt, at de tre mest udbredte 

motivationer for efteruddannelse er forskellige former for 

indre motivation. Det vil sige, at deltagerne motiveres af 

at udvikle deres faglighed og dygtiggøre sig i deres fag. 

Det gælder mest oplagt de, som motiveres af at udvikle 

viden og kunnen og af ønsket om at blive bedre til deres 

nuværende arbejde. Men også de, som søger personlig 

Under halvdelen af FTF’erne har deltaget i videre- eller efteruddannelse (VEU) inden for de seneste 

12 måneder. Over halvdelen af dem, som ikke har deltaget i VEU, vurderer, at VEU-deltagelse ville 

have medført bedre kvalitet i opgaveløsningen. FTF’erne deltager primært i VEU i form af intern 

uddannelse og ”anden” uddannelse. Formel VEU (fx diplomuddannelser) benyttes kun af hver femte 

FTF’er. 
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udvikling, kan betragtes som indre motiverede, da denne 

udvikling må antages at være tæt knyttet til fagligheden 

i uddannelserne – bl.a. fordi mange uddannes i fag hvor 

relationskompetencer er en del af fagligheden. Derud- 

over vil der for en stor dels vedkommende være tale om 

lederuddannelser, hvor personlig udvikling er tæt knyttet 

til faglig udvikling. 

De mindst udbredte motivationer er de ydre; det vil sige 

at uddannelsesindholdet og fagligheden er midler til at 

opnå andre mål. Det gælder de som søger at avancere 

(8 pct.), få mere ansvar i jobbet (10 pct.) og bedre job-

muligheder i fremtiden (18 pct.). 

FTF’ere videreuddanner sig primært for at udvikle viden 
og varetage jobbet

Hvorfor deltager/deltog du i kurset/uddannelsen?

Andel Antal 
personer

For at vedligeholde og udvikle min viden og 
kunnen 59% 4.027

For at blive bedre til mit nuværende arbejde 49% 3.337

For at udvikle mig personligt 42% 2.869

Fordi det er nødvendigt for at kunne løse mine  
nuværende arbejdsopgaver 27% 1.833

For at kunne varetage nye jobfunktioner i  
nuværende job 24% 1.621

Fordi jeg blev pålagt at deltage 19% 1.324

For at få bedre jobmuligheder i fremtiden 18% 1.240

For at kunne få mere ansvar i jobbet 10% 670

For at kunne avancere 8% 533

Anden årsag 4% 260

FTF i alt 100% 6.828

Note: : Respondenten har haft mulighed for at angive at de har deltaget i flere typer 
efter- og videreuddannelse, derfor summer pct.er ikke til 100 pct..

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Cirka hver fjerde FTF’er har ikke deltaget i efter- og 

videreuddannelse i de seneste tre år. Og cirka hver 

sjette FTF’er har ikke deltaget i VEU mere end fem år. 

Der er altså et en relativt stor gruppe FTF’ere, der i en 

længere periode ikke har deltaget i efter- og videre- 

uddannelse.

  Hver fjerde FTFer har ikke deltaget i efter- og videreuddan-
nelse i de seneste tre år

 Hvor lang tid siden er det, at du har deltaget i efter- eller videreuddannelse?

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-5 år Mere 
end 5 år

Ved ikke Antal 
personer

45% 10% 10% 9% 17% 8% 15.160

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Ser man på de FTF’ere, der ikke har deltaget i VEU i de 

seneste 12 måneder, oplever over halvdelen, at brugerne 

ville have fået service af en bedre kvalitet, hvis de havde 

deltaget i VEU. Kun 13 pct. angiver, at manglende VEU 

”slet ikke” har haft negative konsekvenser for kvali- 

teten. Manglende VEU kan altså føre til ringere kvalitet 

i opgaveløsningen.  Mere end hver fjerde af FTF’erne 

(27 pct.) er i den situation, at de ikke har deltaget i VEU 

inden for de seneste tolv måneder og oplever, at det har 

forringet kvaliteten for brugerne. 

  For over halvdelen ville efter- og videreuddannelse have 
ført til bedre kvalitet i arbejdet

  Ville det efter din mening have ført til en bedre kvalitet for borgere, elever, 
kunder eller patienter, hvis du havde deltaget i efter- og videreuddannelse i 
den periode?

I høj grad I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet ikke Ved ikke Antal per-
soner

20% 32% 24% 13% 10% 8.332

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

I forlængelse af dette oplever næsten halvdelen (46 pct.) 

af de FTF’ere, der ikke har deltaget i VEU, at de mangler 

efter- og videreuddannelse for at kunne løse deres 

nuværende ar-bejdsopgaver bedst muligt. Det svarer 

til 25 pct. af FTF’erne i undersøgelsen Det viser, at der 

trods en relativt høj VEU-deltagelse fortsat er udækkede 

behov for VEU for en betydelig del af FTF’erne.

  Halvdelen mangler efter- og videreuddannelse til at løse 
deres arbejdsopgaver

  Oplever du, at du mangler efter- og videreuddannelse for at kunne løse dine 
arbejdsopgaver bedst muligt?

I høj grad I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet ikke Ved ikke Antal per-
soner

12% 34% 33% 18% 3% 8.332

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

 11



12

Ledere er spurgt til deres eventuelle lederuddannelse. 

Undersøgelsen viser, at 36 pct. af lederne ikke har en 

lederuddannelse. Samtidig skal det fremhæves, at den 

mest almindelige lederuddannelse er diplom i ledelse, 

som 35 pct. af lederne har. Hver fjerde leder har en 

anden form for lederuddannelse. 

Når spørgsmålet opdeles på hvorvidt lederen har per-

sonaleansvar – hvilket er det mest almindelige – viser 

det sig, at hver fjerde leder med personaleansvar ikke 

har en lederuddannelse. Ligeledes har hver fjerde leder 

en anden form for lederuddannelse.

   Mere end en hver tredje leder har ikke en lederuddannelse

   Er du i gang med eller har du gennemført en lederuddannelse?

Leder-
uddan-
nelse 

på 
akade- 
mini-
veau

Leder-
uddan-

nelse på 
diplom- 
niveau

Leder-
uddan-
nelse 

på 
master- 
niveau

Anden 
form 
for 

leder-
uddan-
nelse

Nej Antal 
perso-
ner

Leder med per-
sonale ansvar

4% 47% 10% 27% 24% 1.071

Leder uden 
personale 
ansvar

6% 13% 7% 20% 59% 576

Alle ledere 5% 35% 9% 25% 36% 1.647

Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.

  Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016
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Ledernes vurdering af effekten af efter- og videreud-

dannelse

Langt de fleste ledere (93 pct.) vurderer at efter- og 

videreuddannelser øger kvaliteten af medarbejdernes 

arbejde.

  Ledere: Efter- og videreuddannelse øger kvaliteten af de 
ydelser, medarbejderne leverer

  Hvor enig er du i følgende udsagn: Efter- og videreuddannelse øger kvaliteten 
i de ydelser medarbejderne leverer?

Helt enig Delvist 
enig

Hverken 
enig eller 

uenig

Delvist 
uenig

Helt 
uenig

Ved 
ikke

Antal 
perso-
ner

55% 38% 5% 1% 0% 1% 1.062

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Mere end halvdelen af lederne på FTF-området (53 pct.) 

vurderer, at deres medarbejdere vil mangle kompetencer 

i forhold til deres fremtidige arbejdsopgaver. Fire ud af ti 

ledere (41 pct.) vurderer, at deres medarbejdere vil have 

de kompetencer arbejdet kræver, mens kun meget få 

ledere (to pct.) vurderer, at deres medarbejdere vil have 

flere kompetencer end arbejdet kræver.

  Hver anden leder vurderer at medarbejdere vil mangle 
kompetencer til deres fremtidige arbejdsopgaver

  Hvilket af følgende udsagn beskriver samlet set bedst medarbejdernes kom-
petencer i forhold til deres fremtidige arbejdsopgaver, sådan som du forventer 
at jobindholdet vil udvikle sig?

De vil mangle 
kompetencer

De vil have de 
kompetencer, 
jobbet kræver

De vil have 
flere kompe-
tencer, end 

jobbet kræver

Ved ikke Antal per-
soner

53% 41% 2% 3% 1.062

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

48 pct. af lederne mener, at medarbejderne har deltaget 

tilstrækkeligt i efter- og videreuddannelse, mens 44 pct. 

mener, at deres medarbejdere ikke har deltaget tilstræk-

keligt.

  Hver anden leder: Mine medarbejdere har efteruddannet 
sig for lidt

  Har de medarbejdere, du har personaleansvar for, efter din mening i tilstrække-
ligt omfang deltaget i efter- og videreuddannelse i det seneste år?

Ja Nej Ved ikke Antal personer

48% 44% 8% 1.062

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Fire ud af ti ledere for medarbejdere, der ikke har 

deltaget tilstrækkeligt i efter- og videreuddannelse det 

seneste år, vurderer, at dette har ført til, at kvaliteten 

i ydelserne har været dårligere end den burde have 

været.

Fire ud af ti ledere: Manglende efter- og videreuddannelse 
har ført til for dårlig kvalitet i ydelser

Har det, at medarbejderne ikke har deltaget i den tilstrækkelige efter- og 
videreuddannelse, efter din mening ført til, at kvaliteten i ydelserne har været 
dårligere end den burde have været?

Ja Nej Ved ikke Antal personer

42% 42% 16% 469

Note: Ledere, der har medarbejdere, der ikke har deltaget tilstrækkeligt i 
efter- og videreuddannelse

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Undersøgelsen viser dermed, at næsten hver femte 

leder på FTF-området vurderer, at deres medarbejdere 

ikke har fået tilstrækkelig uddannelse, og at dette har 

betydet, at kvaliteten i ydelserne har været dårligere end 

den burde have været.

Ja Nej Ved ikke Antal personer

48% 44% 8% 1.062
x

Har de medarbejdere, du har personaleansvar for, efter din mening i tilstrækkeligt omfang deltaget 
i efter- og videreuddannelse i det seneste år?

Hver anden leder: Mine medarbejdere har efteruddannet 
sig for lidt

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Ni ud af ti ledere vurderer, at efter- og videreuddannelse øger kvaliteten af medarbejdernes  

arbejde. Hver anden leder oplever, at medarbejderne har efteruddannet sig for lidt, og omkring 

hver femte FTF-leder har indenfor det seneste år oplevet at medarbejderne ikke har fået tilstræk-

kelig efteruddannelse og at kvaliteten i ydelserne derfor har været for lille. To tredjedele af 

FTF’erne har fået stort udbytte af VEU og lige så mange oplever, at VEU forbedrer kvaliteten af  

arbejdet. Videregående VEU og fagspecifikke kurser har bedst effekt. 
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Medarbejdernes vurdering af effekten af efter- og 

videreuddannelse

To tredjedele af medarbejderne (67 pct.), der har 

deltaget i efter- og videreuddannelser de seneste 12 

måneder, vurderer at deres udbytte fra kurset/uddan-

nelsen var stort eller meget stort. En fjerdedel af med- 

arbejderne (26 pct.) vurderer udbyttet som hverken stort 

eller lille, mens 7 pct. af medarbejderne vurderer deres 

udbytte som lille eller meget lille.

  To tredjedele vurderer, at de har fået stort udbytte af deres 
seneste kursus/uddannelse

  Hvordan vurderer du dit udbytte af kurset / uddannelsen i forhold til dit  
nuværende arbejde?

Meget 
stort

Stort Hverken 
stort eller 
lille

Lille Meget lille Antal per-
soner

18% 49% 26% 5% 2% 5.600

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Otte ud af ti medarbejdere (79 pct.) vurderer, at de 

bruger det, som de har lært på deres efter- og videreud-

dannelse i høj eller i nogen grad i deres arbejde. 17 pct. 

af medarbejderne bruger det de har lært i mindre grad, 

og kun 4 pct. af medarbejderne bruger slet ikke det, de 

har lært.

  Otte ud af ti bruger udbytte af efter- og videreuddannelser 
i deres arbejde

  Bruger du det, du lærte på kurset, i dit nuværende arbejde?

I høj grad I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet ikke Ved ikke Antal 
personer

33% 46% 17% 4% 1% 5.600

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

66 pct. af FTF’erne vurderer, at deres seneste efter- og 

videreuddannelse medvirker til at vedligeholde de kvali-

fikationer, som kræves i deres arbejde, og 63 pct. finder, 

at det forbedrer kvaliteten af arbejdet. Medarbejderne 

vurderer i lav grad, at efter- og videreuddannelserne 

giver mulighed for skifte arbejdsområde (11 pct.), eller at 

det giver mulighed for at avancere (10 pct.).

Efter- og videreuddannelse bidrager især til at vedligehol-
de kvalifikationer og forbedre kvalitet af arbejde

Den efter- og videreuddannelse, jeg senest har deltaget i…

Andel Antal 
personer

Medvirker til at vedligeholde de kvalifikationer, 
som kræves i mit arbejde 66% 3.669

Forbedrer kvaliteten af mit arbejde 63% 3.517

Gør mig i stand til at varetage flere forskellige 
opgaver i mit arbejde 29% 1.638

Giver mig bedre mulighed for at få et nyt job, 
hvis jeg ønsker det 18% 984

Giver mulighed for at skifte arbejdsområde 11% 596

Giver mulighed for at avancere 10% 545

Ikke nogen af ovenstående 9% 488

I alt 100% 5.600

Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Faktorer der giver højere effekt af VEU

Det er især fag og moduler fra diplomuddannelser, fag 

og moduler fra en master- eller kandidatuddannelse 

og fagspecifikke kurser, der har høj effekt i form af at 

forbedre kvaliteten af FTF’ernes arbejde. For alle typer  

videregående efter- og videreuddannelse vurderer mere 

end syv ud af ti, at de forbedrer kvaliteten af arbejdet (på 

nær akademiuddannelserne, hvor tallet er 56 pct.).

Intern uddannelse og ”anden efter- eller videreuddan-

nelse” ligger noget lavere med henholdsvis 56 og 65 

pct., som oplever, at kvaliteten af arbejdet forbedres.

Videregående efter- og videreuddannelse er altså 

sammen med de konkrete og målrettede fagspecifikke 

kurser på 1-4 uger helt centrale elementer i at udvikle og 

fastholde kvaliteten i opgavevaretagelsen.
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Medarbejdere, der uddanner sig for at blive bedre til 

deres nuværende arbejde eller for at kunne få mere 

ansvar i jobbet oplever i størst udstrækning, at den 

efter- og videreuddannelse, de har deltaget i, forbedrer 

kvaliteten af deres arbejde. 

Generelt ses der høj effekt, når motivationen for uddan-

nelsen er at kunne varetage jobbet bedre, udvikle 

ens viden eller personlig udvikling. Når medarbejdere 

pålægges at deltage i efter- og videreuddannelse resul-

terer det i klart lavere udstrækning i en bedre kvalitet af 

arbejdet.

Der ses en klar sammenhæng mellem uddannelsesplan-

lægning og effekt af efter- og videreuddannelse i form af 

bedre kvalitet i arbejdet. Når der sker uddannelsesplan-

lægning på arbejdspladsen oplever 67 pct., at den 

efter- og videreuddannelse, de har deltaget i, forbedrer 

kvaliteten af deres arbejde. På arbejdspladser, hvor der 

ikke sker uddannelsesplanlægning, er andelen 59 pct..

Samlet analyse – Faktorer bag høj effekt af efter- og 

videreuddannelse

Der er gennemført en samlet analyse af hvilke faktorer, 

der har betydning for effekten af efter- og videreud-

dannelse på FTF-området, når der kontrolleres for 

andre forhold, herunder baggrundsoplysninger om de 

personer, der har deltaget i efter- og videreuddannelse. 

Analysen er gennemført som en logistisk regressions- 

analyse og det anvendte mål for effekt er, om den efter- 

og videreuddannelse, man har deltaget i, forbedrer kvali- 

teten af ens arbejde. 

I figuren på næste side ses hvilke faktorer, der påvirker 

effekten af deltagerens seneste efter- og videreuddan-

nelse, når man samtidig kontroller for andre faktorer, 

som hvorvidt man er leder, højeste fuldførte uddannelse, 

køn, alder og organisation.

Faktorerne kursus- eller uddannelsestype, motivation for 

deltagelse og planlægning øger alle effekten af efter- og 

videreuddannelse.

I forhold til kursus- eller uddannelsestype ses de største 

effekter ved de længerevarende videregående uddan-

nelser diplomuddannelser og master- og kandidatud-

dannelser. Her er effekten henholdsvis 3,5 og 3,6 gange 

større end for almen voksenuddannelse og AMU-kurser. 

Også fagspecifikke kurser har en stor effekt på 3 gange 

Kilde: Undersøgelse af efter‐ og videreuddannelse på FTF‐området, 2016

Videregående efter‐ og videreuddannelse og fagspecifikke 
kurser har størst effekt

65%

56%

71%

71%

56%

71%

36%

0% 20% 40% 60% 80%

Anden efter‐ eller videreuddannelse

Intern uddannelse

Fag eller moduler fra en master‐ eller…

Fag eller moduler fra en diplomuddannelse

Fag eller moduler fra en…

Fagspecifikke kurser

Almen voksenuddannelse eller AMU‐kurser

"Den seneste efter‐ og videreuddannelse forbedrer kvaliteten af mit arbejde"

Effekten af efter‐ og videreuddannelsen fordelt på motivationen for 
at deltage i kurset/uddannelse 

Kilde: Undersøgelse af efter‐ og videreuddannelse på FTF‐området, 2016

46%

71%

77%

70%

50%

66%

81%

72%

71%

73%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anden årsag

For at kunne avancere

For at kunne få mere ansvar i jobbet

For at få bedre jobmuligheder i fremtiden

Fordi jeg blev pålagt at deltage

For at kunne varetage nye jobfunktioner i nuværende…

For at blive bedre til mit nuværende arbejde

Fordi det er nødvendigt for at kunne løse mine…

For at vedligeholde og udvikle min viden og kunnen

For at udvikle mig personligt

"Den seneste efter‐ og videreuddannelse forbedrer kvaliteten af mit arbejde"

Kilde: Undersøgelse af efter‐ og videreuddannelse på FTF‐området, 2016

Uddannelsesplanlægning giver større effekt af efter‐ og 
videreuddannelse

61%

59%

67%

54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 68%

Ved ikke

Nej

Ja

"Den seneste efter‐ og videreuddannelse forbedrer kvaliteten af mit arbejde"
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større end for almen voksenuddannelse og AMU-kurser. 

Effekten af fagspecifikke kurser er dermed større end 

intern uddannelse og ”anden uddannelse”, som har 

effekter der er henholdsvis 1,92 og 2,25 gange større 

end AMU og almen voksenuddannelse. 

I forhold til motivation for at deltage i efter- og videre-

uddannelse ses langt den største effekt når motivation 

for efter- og videreuddannelsen er, at respondenten 

ønsker at blive bedre til sit nuværende arbejde. Her er 

effekten 3,9 gange større end for dem hvor dette ikke 

er motivationen for deltagelsen i efter- og videreuddan-

nelsen. Personlig udvikling, vedligeholdelse og udvikling 

af viden, nødvendigheden for at løse arbejdsopgaver 

og ansvar i jobbet har også signifikante effekter, der er 

mellem 1,4 og 1,8 gange større end når de ikke indgår i 

motivationen for uddannelsen.

Endelig ses en signifikant større effekt af efter- og 

videreuddannelse, når der sker planlægning af efter- og 

videreuddannelse på arbejdspladsen. Her er effekten 1,3 

gange større end på arbejdspladser, hvor der ikke sker 

uddannelsesplanlægning.
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Kilde: Undersøgelse af efter‐ og videreuddannelse på FTF‐området, 2016

Type kursus/uddannelse, motivation for deltagelse og planlægning 
påvirker effekten af efter‐ og videreuddannelse

Note: Afhængig variabel er den seneste efter‐ og videreuddannelse forbedrer kvaliteten af 
re‐spondentens arbejde’, svarmulighederne var ’ja’ og ’nej’. Odds ratio på baggrund af en 
logi‐stisk regressionsanalyse af de viste faktorer samt om man er leder, højeste fuldførte 
ud‐dannelse, køn, alder og organisation (disse vises ikke), derudover viste faktorer for 
deltagerbetaling, om kurset/uddannelsen foregik i arbejdstiden, hvem der tog initiativ, 
andre motivationsfaktorer og budgettet til efter‐ og videreuddannelserne ikke at have en 
signifikant effekt. 
*** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05
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 Kapitel 4

Planlægning af efter- 
og videreuddannelse 23
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Kun hver tredje FTF’er oplever at der sker en planlægn-

ing af medarbejdernes efter- og videreuddannelse 

på deres arbejdsplads. Det indikerer, at systematisk 

og strategisk brug af efter- og videreuddannelse er 

undtagelsen mere end reglen.  Planlægning af efter- og 

videre uddannelse er vigtigt for at sikre den nødvendige 

det fulde udbytte af medarbejderens og arbejdspladsens 

investering i efter- og videre uddannelse. Dette under-

støttes af, at undersøgelsen, som det fremgår af kapitel 3 

om effekten af efter- og videreuddannelse, også viser, at 

planlægning af uddannelsen bidrager signifikant positivt 

til udbytte af uddannelsesaktiviteten.

  Kun planlægning af efter- og videreuddannelse på hver 
tredje arbejdsplads

 Sker der en planlægning af din efter- og videreuddannelse på arbejdspladsen?

Ja Nej Ved ikke Antal personer

35% 45% 20% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Initiativet til efter- og videreuddannelse kommer omtrent 

lige ofte fra medarbejderen og lederen. Det sker i 

henholdsvis 43 og 42 pct. af de tilfælde, hvor en medar-

bejder har deltaget i VEU. Kun i 7 pct. af tilfældene 

udsprang uddannelsesinitiativet af medarbejder- eller 

lederudviklingssamtaler. Personale- eller HR afdelinger 

spiller kun rollen som direkte initiativtager i 3 pct. af 

tilfældene. Det skal bemærkes, at det måske ikke altid 

er klart for respondenten om et uddannelsesinitiativ, 

som kommer fra den nærmeste leder reelt er initieret 

af HR-afdelingen eller en anden del af organisationen, 

hvorfor denne andel reelt kan være højere.

 

Tillidsrepræsentanterne er slet ikke initiativtager til efter- 

og videreuddannelse for FTF’erne. 

   Medarbejdere og arbejdsgiver tager initiativ til efter- og 
videreuddannelse

  Hvem tog initiativet til din deltagelse i kurset/uddannelsen? 

Det 
gjorde 

jeg 
selv

Min 
arbejds- 

giver 
eller 
nær-

meste 
leder

Min 
tillids- 
repræ-

sen- 
tant

HR- / 
Perso-
nale- 

afdelin-
gen

Det blev 
taget 

op som 
emne 

under min 
medar-

bejderud-
viklings- 
samtale 
(MUS/
LUS)

Andet Ved 
ikke

Antal 
per-
soner

43% 42% 0% 3% 7% 4% 0% 6.828

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Når det kommer til organiseringen af efter- og videreud-

dannelse angiver 46 pct. af respondenterne, at der er 

et uddannelsesbudget på arbejdspladsen. To pct. har 

et eget uddannelsesbudget, 13 pct. har et uddannelses-

budget i afdelingen og 31 pct. har et for hele arbejd-

spladsen. Hele 39 pct. angiver, at de ikke ved om der 

er et uddannelsesbudget. Det indikerer – på linje med 

spørgsmålet om planlægning – at der på en stor del af 

arbejdspladserne ikke er en systematisk og strategisk 

brug af VEU. Omvendt viser både dette spørgsmål og 

spørgsmålet om planlægning, at der er en betydelig del, 

som både planlægger systematisk og understøtter dette 

med uddannelsesbudgetter. 

   Uddannelsesbudget på hver anden arbejdsplads

  Er der et budget til efter- og videreuddannelse på din arbejdsplads?

Ja, jeg 
har eget 
uddan-
nelses- 
budget

Ja, der er 
et uddan-

nelses- 
budget 
for min 
afdeling

Ja, der er 
et samlet 
uddannel-
ses-bud-
get for 
hele 

arbejds-
pladsen

Nej, der 
er ikke et 
uddan-

nel-
ses-bud-

get

Ved 
ikke

Andet Antal 
perso-
ner

2% 13% 31% 13% 39% 2% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Kun hver tredje FTF’er oplever at der sker en planlægning af medarbejdernes efter- og videreud-

dannelse på deres arbejdsplads. Og kun hver anden FTF’er oplever, at der er et uddannelsesbudget 

på arbejdspladsen.
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På FTF området findes en række kompetencefonde og 

centrale uddannelsespuljer, som er aftalt i forbindelse 

med overenskomsterne, men de dækker ikke hele 

FTF-området. Når man spørger FTF’erne angiver 17 pct., 

at de kan få økonomisk støtte til efter- og videreuddan-

nelse i en fond eller central pulje. 15 pct. er sikre på, at 

det ikke er tilfældet, mens 68 pct. ikke ved om de har 

denne type af rettighed. Spørgsmålet kan dermed ikke 

umiddelbart bruges til at konkludere noget sikkert om 

graden af fondsdækning, da kendskabet til uddannelses-

fonde er meget lavt blandt FTF’erne. 

  Lavt kendskab til uddannelsesfonde
 - kun få kan få støtte

  Kan du få støtte til efter- og videreuddannelse i en uddannelsesfond eller i en 
central pulje?

Ja Nej Ved ikke Antal personer

17% 15% 68% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Ser man på sammenhængen mellem adgangen til 

puljer og fonde og graden af planlægning af efter- og 

videreuddannelse på arbejdspladsen, viser det sig, at 

de respondenter, der har adgang til en fond eller central 

pulje oftere oplever, at der sker en planlægning af efter- 

og videreuddannelse på arbejdspladsen. Det indikerer, 

at tilstedeværelsen af fonde og puljer kan bidrage til en 

mere systematisk brug af efter- og videreuddannelse.

Dette skal ses i lyset af, at der – som nævnt – er positiv 

sammenhæng mellem planlægning og medarbejdernes 

oplevede udbytte af efter- og videreuddannelse. Det 

tyder altså på, at puljer og fonde måske ikke alene skal 

ses om midler til at øge omfanget af efter- og videre 

uddannelse, men også kan bidrage til kvaliteten af den 

uddannelse, som foregår.

Støtte fra uddannelsesfonde giver mere VEU-planlægning 
på arbejdspladser

Sker der en planlægning af din efter- og videreuddannelse på 
arbejdspladsen?

Ja Nej Ved 
ikke

Antal 
perso-
ner

Kan du få støtte til efter- og 
videreuddannelse i en ud-
dannelsesfond eller i en 
central pulje?

Ja 52% 38% 10% 2.555

Nej 31% 59% 10% 2.317

Ved ikke 32% 43% 25% 10.289

I alt 35% 45% 20% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016
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 Kapitel 5

Muligheder for efter- 
og videreuddannelse  27
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Mindre end halvdelen af alle FTF-deltagerne i 

undersøgelsen vurderer, at deres muligheder for at 

deltage i efter- og videreuddannelse er gode. Omkring 

fire ud af 10 svarer (42 pct.), at deres muligheder er gode 

eller rigtig gode, mens flere end 1 ud af 4 svarer (27 pct.), 

at deres muligheder for at deltage er dårlige eller meget 

dårlige.

  Kun fire ud af ti har gode muligheder for efter- og 
videreuddannelse

  Hvordan vil du generelt vurdere dine muligheder for at deltage i efter- og 
videreuddannelse?

Rigtig 
gode

Gode Hverken 
gode 
eller 

dårlige

Dårlige Meget 
dårlige

Ved ikke Antal 
personer

11% 31% 27% 18% 9% 4% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Der er klar forskel på ledere og FTF’ere uden ledelses- 

ansvar, når det kommer til muligheder for VEU. Blandt 

FTF’ere uden ledelsesansvar vurderer 39 pct., at deres 

muligheder er gode eller rigtig gode, mens 28 pct. 

vurderer, at deres muligheder er dårlige eller meget 

dårlige.

Derimod vurderer 68 pct. af ledere, at deres muligheder 

for at deltage i efter- og videreuddannelse er gode eller 

rigtig gode, og kun 10 pct. vurderer, at deres muligheder 

er dårlige eller meget dårlige.

   Stor forskel på lederes og medarbejderes muligheder

  Stor forskel på lederes og medarbejderes muligheder

Rigtig 
gode

Gode Hverken 
gode 
eller 

dårlige

Dårli-
ge

Meget 
dårlige

Ved 
ikke

Antal 
perso-
ner

Leder 24% 44% 21% 7% 3% 2% 1.647

Med-
arbejder 9% 30% 28% 19% 9% 5% 13.514

FTF i alt 11% 31% 27% 18% 9% 4% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Blandt alle deltagere i undersøgelsen er manglende 

penge til efter- og videreuddannelse på arbejdspladsen 

den barriere, som flest peger på (44 pct.) i forhold til at 

deltage i efter- og videreuddannelse. Herefter angives 

travlhed på arbejdet (34 pt.), og at det er vanskeligt at 

finde frem til relevante kurser/uddannelser (20 pct.) som 

barrierer for at deltage i efter- og videreuddannelse.

Også andre barrierer, der har med manglende tid til 

efter- og videreuddannelse, angives at være væsentlige:  

det går ud over familie/fritid (16 pct.), det kræver for stor 

forberedelse/hjemmearbejde (13 pct.) og det er ikke 

muligt at få vikardækning (13 pct.).

Knap en ud af 10 (ni pct.) vurderer det som en barriere, at 

de selv skal afholde udgifter i forbindelse med efter- og 

videreuddannelse.

Ser man på barriererne for henholdsvis medarbejdere 

uden ledelsesansvar og for ledere, så er manglende 

penge til efter- og videreuddannelse på arbejdsplad-

sen den væsentligste barriere for næsten halvdelen af 

medarbejderne (47 pct.) mens kun 1 ud af 4 ledere (26 

pct.) angiver dette som en barriere.

Blandt FTF’erne er det kun 4 ud af 10 som har gode muligheder for efter- og videreuddannelse. De 

væsentligste barrierer for at deltage i efter- og videreuddannelse er arbejdspladsens manglende 

økonomi til dette, og travlhed på arbejdspladsen, det mener både ledere og medarbejdere. Men 

også vanskeligheder med at finde et relevant tilbud opleves som en barriere. Kun 3 ud af 10 mener 

at udbuddet af efter- og videreuddannelse helt dækker deres behov. 
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Til gengæld er travlhed på arbejdet en barriere for 

halvdelen af lederne (51 pct.) men kun for en ud af tre 

medarbejdere (32 pct.).

Ledernes travlhed på arbejdet slår igennem i deres  

besvarelser på andre barrierespørgsmål, og lederne 

angiver hyppigere end medarbejdere, at de ser det som 

en barriere for deltagelse i efter- og videreuddannelse,  

at det vil gå ud over familie/fritid (20 pct.) og at det 

kræver for stor forberedelse/hjemmearbejde (18 pct.).

Ledere mener dobbelt så ofte som medarbejdere (21 pct. 

i forhold til 11 pct.) at de allerede har den uddannelse, de 

har behov for. Omvendt mener medarbejderne dob- 

belt så ofte som lederne (11 pct.  i forhold til seks pct.) at 

ledelsen ikke mener, at uddannelse er nødvendig, og 

dobbelt så mange medarbejdere (10 pct.) som ledere 

(fem pct.) angiver det som en barriere, at de selv skal 

afholde udgifter i forbindelse med efter- og videreuddan-

nelse.

  Manglende penge og tid er de største barrierer for efter- 
og videreuddannelse

  Er nogle af følgende forhold en barriere eller hindring for din deltagelse i efter- 
og videreuddannelse?

Andel Antal 
perso-
ner

Der er for få penge til efter- og videreuddannelse  
på min arbejdsplads

44% 6.730

Jeg har for travlt på mit arbejde 34% 5.139

Det er vanskeligt at finde frem til relevante kurser /  
uddannelser

20% 3.092

Det gør ud over min familie / min fritid 16% 2.481

Det kræver for stor forberedelse / hjemmearbejde 13% 2.042

Det er ikke muligt at få vikardækning 13% 2.006

Jeg synes efterhånden, jeg har den uddannelse, jeg 
har behov for

13% 1.895

Ledelsen mener ikke, at uddannelse er nødvendig 10% 1.536

Jeg skal selv afholde udgifter i forbindelse med efter-  
og videreuddannelse

9% 1.416

Jeg kan ikke få SVU 2% 292

Det er for svært at få tildelt VEU godtgørelse eller 
SVU, selvom jeg er berettiget til det

1% 98

Andet 7% 1.074

Ingen af ovenstående 12% 1.894

FTF i alt 100% 15.161

Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Lederne vurderer ligesom medarbejderne, at de væsent- 

ligste barrierer for medarbejdernes deltagelse i efter- og 

videreuddannelse er at arbejdspladsen har for få midler 

til efter- og videreuddannelse (47 pct.), og at medarbe-

jderne har for travlt med deres arbejde (38 pct.). Lederne 

fremhæver ligeledes den manglende vikardækning som 

en væsentlig barriere (31 pct.).

Medarbejdernes manglende lyst til at deltage i efter- og 

videreuddannelse fremhæves som barriere af en ud af 

fem ledere (21 pct.). Det er værd at være opmærksom 

på, at de ledere, der deltager i undersøgelsen, ikke 

nødvendigvis er ledere for de medarbejdergrupper, som 

deltager i undersøgelsen.

  Ledere: mangel på penge og tid er største barrierer for 
medarbejdernes efter- og videreuddannelse

  Er nogle af følgende forhold en barriere eller hindring for medarbejderne 
deltagelse i efter- og videreuddannelse?

Andel Antal 
perso-
ner

Arbejdspladsen har for få midler til efter- og videreud-
dannelse

47% 493

De har for travlt med deres arbejde 38% 400

Det er ikke muligt at få vikardækning 31% 327

Medarbejderne har ikke lyst til at deltage 21% 221

Det er vanskeligt at finde frem til relevante kurser /  
uddannelser

17% 184

Medarbejderne er ikke berettiget til SVU 16% 165

Medarbejderne skal selv afholde udgifter i forbindelse 
med efter og videreuddannelse

5% 49

Det er for svært at få tildelt VEU godtgørelse eller SVU 
til de medarbejdere, der er berettiget til det

4% 43

Andet 6% 64

Ingen af ovenstående 15% 158

FTF i alt 100% 1.052

Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Deltagerne i undersøgelsen har svaret på, hvordan de 

vurderer udbuddet af efter- og videreuddannelse, som er 

relevant for dem i deres nuværende arbejde. Her svarer 

tre ud af 10 (29 pct.), at udbuddet dækker deres behov, 

og godt en ud af tre vurderer (36 pct.), at udbuddet 

delvis dækker deres behov. Kun en mindre del (14 pct.) 

vurderer, at udbuddet ikke dækker deres behov, mens 

mere end hver femte svarer (22 pct.), at de ikke har 

overblik over udbuddet.
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  Kun tre ud af ti vurderer at udbuddet af efter- og videreud-
dannelse helt dækker deres behov

  Hvordan vil du generelt vurdere udbuddet af efter- og videreuddannelse, som 
er relevant for dig i dit nuværende arbejde?

Udbuddet 
dækker mit 

behov

Udbuddet 
dækker 

delvist mit 
behov

Udbuddet 
dækker 
ikke mit 
behov

Jeg har ikke 
overblik over 

udbuddet

Antal per-
soner

29% 36% 14% 22% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Deltagerne er endvidere blevet spurgt, hvordan de ville 

foretrække at efter- og videreuddannelse udbydes, hvis 

de frit kunne vælge. Her svarer fire ud af 10 (41 pct.) at de 

ville foretrække udbud i større blokke så man kan tage 

dem som fuldtidsundervisning, og tre ud af 10 (32 pct.) 

svarer, at de ville foretrække flere undervisningstimer, så 

de helt eller delvist kunne slippe for hjemme- 

arbejde.  

Disse besvarelser hænger godt sammen med besvarel-

serne vedrørende oplevede barrierer, nemlig mang- 

lende tid til efter- og videreuddannlse, og vurderingen 

af, at efter- og videreuddannelse vil gå ud over familien/

fritiden og kræve for stor forberedelse/hjemmearbejde.

Knap tre ud af 10 (28 pct.) ville foretrække efter- og 

videreuddannelse i mindre moduler, som passer bedre 

ind i deres behov.

En ud af seks (17 pct.) ville foretrække uddannelsesud-

bud som fjernundervisning, og andre ville foretrække 

undervisning der lå uden for normal arbejdstid, så de 

kan passe deres almindelige arbejde ved siden af (syv 

pct.) eller undervisning med få undervisningstimer, selv 

om det giver mere hjemmearbejde (seks pct.). Denne 

gruppe besvarelser tyder på, at en mindre gruppe af 

FTF’erne foretrækker et fleksibelt udbud af efter- og 

videreuddannelsem som de selv kan passe sammen 

med arbejdsliv og privatliv.

Endelig skal det fremhæves, at en ud af seks (16 pct.) 

ville foretrække efter- og videreuddannelse tilrettelagt 

som pakkeløsninger, så de ikke skal vælge mellem alle 

de forskellige moduler. Dette tyder på, at ikke alle finder 

det enkelt at overskue udbuddet. Det hænger meget 

godt sammen med den foregående tabel, hvor 22 pct. 

oplyser, at de ikke har overblik over udbuddet.

 

Fuldtidsundervisning og flere undervisningstimer er de 
foretrukne udbudsformer 

Hvis du frit kunne vælge, hvordan ville du så foretrække at efter- og videre-
uddannelse udbydes?

Andel Antal 
personer

I større blokke, så man kan tage dem som 
fuldtidsundervisning 41% 6.193

Med flere undervisningstimer mod at man så 
helt eller delvist slipper for hjemmearbejde 32% 4.828

I mindre moduler som passer bedre ind i mine 
behov 28% 4.244

Kurser / uddannelser udbydes som fjernunder-
visning (e-læring) 17% 2.570

I højere grad som pakkeløsninger, så jeg ikke 
skal bekymre mig om at vælge mellem alle de 
forskellige moduler 16% 2.479

Uden for normal arbejdstid, så jeg kan passe mit 
almindelige arbejde ved siden af 7% 986

Med få undervisningstimer, selv om det giver 
mere hjemmearbejde i forbindelse med kurset 6% 838

Ingen af ovenstående 13% 1.938

FTF i alt 100% 15.161

Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016
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 Kapitel 6

Finansiering af 
FTF'ernes efter- og 
videreuddannelse  33
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Arbejdsgiveren betaler deltagerbetalingen for 85 pct. af FTF’erne og hovedpar-ten får normal løn 

under uddannelsen. Fire ud af ti uddanner sig helt eller delvist i fritiden. Jo højere niveau, efter-

uddannelsen har, jo større andel af FTF’erne betaler selv deltagerbetaling, jo færre får løn under 

uddannelse og jo flere uddanner sig i fritiden. Der ansættes en vikar til at løse opgaverne for 

under hver femte. Fire ud af 10 ledere mener, at SVU-bortfaldet har forringet mulighederne for at 

deltage i VEU.

I det følgende belyses hvordan FTF’ernes efter- og 

videreuddannelse finansieres. 45 pct. har inden for de 

seneste 12 måneder deltaget i efter- og videreuddan-

nelse, eller deltager på besvarelsestidspunktet i efter- 

og videreuddannelse.

Cirka 20 pct. af FTF’erne har deltaget i formel efter- og 

videreuddannelse, ligeledes cirka 20 pct. har deltaget i 

intern uddannelse og ca. 15 pct. i anden efter- og videre-

uddannelse. Nogle FTF’ere har deltaget i flere efter- og 

videreuddannelsesaktiviteter inden for de seneste 12 

måneder. 

I det følgende afsnit belyses vilkår for deltagelse i formel 

efter- og videreuddannelse samt vilkår for deltagelse i 

efter- og videreuddannelse generelt. 

Ved formel efter- og videreuddannelse forstås: Almen 

voksenuddannelse (AVU, HF mv.), AMU-kurser, fagspeci-

fikke kurser, akademiuddannelser (VVU), diplomuddan- 

nelser, masteruddannelser og fag eller moduler fra kan-

didatuddannelser. Intern uddannelse og anden efter- og 

videreuddannelse indgår ikke i formel efter- og videre-

uddannelse.

Ser man udelukkende på deltagelse i den formelle efter- 

og videreuddannelse er den hyppigst anvendte kursus-

form for FTF’ere fag eller moduler fra diplomuddannelse, 

efterfulgt af fagspecifikke kurser, AMU, fag- og moduler 

fra akademiuddannelse og fra masteruddannelser, samt 

fag eller moduler fra en kandidatuddannelse. Mindst 

anvendt er elementer fra almene voksenuddannelser.

Ser man på deltagelse i efter- og videreuddannelse 

generelt, er de to hyppigst anvendte typer intern uddan-

nelse og anden uddannelse.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling for formel efter- og videreuddannelse 

afholdes fortrinsvis af arbejdsgiveren (85 pct.). Ca. fem 

pct. betaler selv en del af eller hele deltagerbetalingen. 

ni pct. oplyser, at der er ”anden finansiering af deltager-

betalingen”.

Finansiering af deltagerbetaling 
- formel VEU fordelt på sektor

Finansiering af deltagerbetaliing fordelt på sektor

Kom-
mune

Region Stat Privat 
sektor

I alt

Arbejdsgiveren betalte hele 
deltagerbetalingen 83% 88% 91% 82% 85%

Jeg betalte selv en del af  
deltagerbetalingen 1% 1% 1% 2% 1%

Jeg betalte selv hele  
deltagerbetalingen 3% 2% 3% 5% 3%

Anden finansiering af  
deltagerbetalingen 10% 8% 2% 10% 9%

Ved ikke 2% 1% 3% 1% 2%

Antal personer 1.489 382 308 502 2.681

Note: Formel VEU. Senest gennemførte eller igangværende uddannelse.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Arbejdsgiverens finansiering varierer med typen af efter- 

og videreuddannelse, den ansatte deltager i. 

Ved deltagelse i kandidatuddannelse er arbejdsgiverens 

finansiering helt nede på 35 pct. mens arbejdsgiveren 

betaler hele deltagerbetalingen for 71 pct. af dem der har 

deltaget i akademiuddannelser, 76 pct. for dem, der har 

deltaget i masteruddannelse og 88 pct. for dem der har 

deltaget i diplomuddannelse eller i fagspecifikke kurser.



34

Finansiering af deltagerbetaling varierer med kursustype

Finansiering af deltagerbetalingen for seneste kursus/uddannelse

Arbejds-
giveren 
betalte 
hele del-
tagerbe-
talingen

Jeg 
betalte 
selv en 
del af 
delta-
ger-
be-talin-
gen

Jeg 
betalte 
selv 
hele 
delta-
gerbeta-
lingen

Anden 
finansie-
ring af 
delta-
gerbe-
talingen

Ved  
ikke

Antal 
perso-
ner

Almen voksen-  
uddannelse  
(AVU, HF mv.) 61% 0% 13% 26% 0% 12

AMU-kurser 86% 1% 2% 6% 5% 150

Fagspecifikke 
kurser 88% 1% 2% 7% 2% 955

Fag eller moduler 
fra en akademi- 
uddannelse 
(VVU) 71% 1% 12% 16% 0% 167

Fag eller moduler 
fra en diplomud-
dannelse 87% 1% 2% 8% 1% 1.196

Fag eller moduler 
fra en masterud-
dannelse 76% 5% 12% 6% 1% 161

Fag eller moduler 
fra en kandidat-
uddannelse 35% 6% 17% 36% 6% 58

Intern uddan-
nelse 91% 0% 0% 3% 5% 2.263

Anden efter- eller  
videreuddan-
nelse 80% 2% 4% 11% 4% 1.866

I alt 85% 1% 2% 8% 3% 6.828

Note: Senest gennemførte eller igangværende uddannelse

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Løn under efter- og videreuddannelse

De allerfleste FTF’ere (96 pct.), der har deltaget i formel 

VEU og uddanner sig helt eller delvist i arbejdstiden får 

deres normale løn under deltagelse i formel efter- og 

videreuddannelse. 5 pct. oplyser samtidig, at deres arbe-

jdsgiver har fået refusion i form af VEU-godtgørelse eller 

SVU.

En ud af 10 FTF’ere, der har deltaget i formel efter- og 

videreuddannelse, uddanner sig helt uden for arbejds-

tiden, og får derfor ikke løn under VEU-deltagelsen. Det 

samme gælder 8 pct., når man ser på deltagelse i alle 

former for VEU.

Løn under deltagelse i formel efter- og videreuddannelse

Aflønning under kursus / uddannelse fordelt på sektor

Kom-
mune

Region Stat Privat 
sektor

I alt

Jeg fik normal løn 92% 92% 86% 90% 91%

Jeg fik normal løn og min 
arbejdsgiver fik refusion i 
form af VEU-godtgørelse 
eller SVU 4% 3% 9% 3% 5%

Jeg fik VEU-godtgørelse  
eller SVU 0% 0% 0% 0% 0%

Jeg holdt fri for at deltage 1% 1% 1% 4% 1%

Andet 2% 3% 3% 3% 3%

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

Antal personer 1.364 358 279 413 2.414

Note: Formel VEU. Senest gennemførte eller igangværende uddannelse.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Andelen, der får normal løn under efter- og videre-

uddannelse er ligeledes 96 pct., når man ser på alle 

former for efter- og videreuddannelse. Andelen varierer 

med typen af efter- og videreuddannelse, den ansatte 

deltager i. 65 pct. af dem, der deltager i kandidatuddan-

nelse, får normal løn, mens 92 pct. af dem  der deltager i 

masteruddannelse, 95 pct. af dem der deltager i diplo-

muddannelse, 96 pct. af dem der deltager i AMU eller 

akademiuddannelser og 98 pct. af dem, der deltager i 

fagspecifikke kurser, får normal løn under uddannelsen.
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Uddannelse i arbejdstiden

Godt halvdelen af de FTF’ere, der har deltaget i formel 

efter- og videreuddannelse (58 pct.) svarer, at deres 

uddannelse er foregået i arbejdstiden. 33 pct. uddanner 

sig delvist i arbejdstiden og 10 pct. har deltaget i uddan-

nelse, der er foregået uden for arbejdstiden. 

Formel VEU - 4 ud af 10 uddanner sig helt eller delvist i 
fritiden

Foregik kurset/uddannelsen i arbejdstiden fordelt på sektor

Kom-
mune

Region Stat Privat 
sektor

I alt

Kurset/uddannelsen foregik  
fuldt ud i arbejdstiden 60% 57% 64% 47% 58%

Kurset/uddannelsen foregik  
delvist i arbejdstiden 32% 36% 27% 36% 33%

Kurset/uddannelsen foregik  
ikke i arbejdstiden 8% 6% 9% 18% 10%

Antal personer 1.489 382 308 502 2.681

Note: Formel VEU. Senest gennemførte eller igangværende uddannelse.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Ser man på efter- og videreuddannelse generelt, har 

68 pct. uddannet sig fuldt ud i arbejdstiden, mens 25 

pct. har uddannet sig delvist i arbejdstiden og 8 pct. har 

uddannet sig uden for arbejdstiden.

Der er klare forskelle i hvor høj grad man uddanner 

sig i arbejdstiden mellem forskellige typer af efter- og 

videreuddannelse og hvor den pågældende er ansat. 

Statsansatte uddanner sig oftest i arbejdstiden, mens 

privatansatte mest sjældent uddanner sig i arbejstiden.

Deltagere i master- og kandidatuddannelse uddanner 

sig sjældnest i arbejdstiden, og deltagere i fagspecifikke 

kurser og AMU uddanner sig hyppigst i arbejdstiden. 

Halvdelen af FTF’ere, der har deltaget i fag eller moduler 

fra en diplomuddannelse, uddanner sig helt eller delvist 

i fritiden, mens det samme gælder 80 pct. af de, der har 

deltaget i fag eller moduler fra master- og kandidatud-

dannelser.

Mens en tredjedel af FTF’erne uddanner sig helt eller 

delvist i fritiden, når man ser på alle former for VEU, er 

andelen 42 pct., når man ser på formel efter- og videre-

uddannelse. 

FTF’erne får som hovedregel normal løn under deltagelse i efter- og videreuddannelse

Aflønning under VEU kursus/uddannelse (Både gennemførte og igangværende uddannelser)

Jeg fik normal 
løn

Jeg fik normal 
løn og min 
arbejdsgiver fik 
refusion i form af 
VEU-godtgørelse 
eller SVU

Jeg fik VEU- 
godtgørelse 
eller SVU

Jeg holdt fri for 
at deltage

Andet Ved ikke Antal personer

Almen voksenuddannelse (AVU, HF mv.) 77% 13% 0% 9% 0% 0% 8

AMU-kurser 81% 15% 0% 0% 2% 1% 142

Fagspecifikke kurser 97% 1% 0% 1% 1% 0% 907

Fag eller moduler fra en 
akademiuddannelse (VVU) 91% 5% 0% 2% 1% 1% 138

Fag eller moduler fra en diplomuddannelse 88% 7% 0% 1% 3% 1% 1.084

Fag eller moduler fra en masteruddannelse 91% 1% 0% 3% 5% 0% 122

Fag eller moduler fra en 
kandidatuddannelse 65% 0% 0% 23% 11% 0% 26

Intern uddannelse 98% 0% 0% 1% 1% 0% 2.189

Anden efter- eller videreuddannelse 93% 1% 0% 2% 3% 1% 1.698

I alt 94% 2% 0% 1% 2% 1% 6.314

Note: Uddannelse er den senest fuldførte eller igangværende uddannelse

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016
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Alle typer VEU - Hver tredje FTF’er uddanner sig 
helt eller delvist i fritiden

Foregik kurset / uddannelsen i arbejdstiden? (Både gennemførte og  
igangværende uddannelser)

Ja, fuldt 
ud

Ja, 
delvist

Nej Antal 
perso-
ner

Almen voksenuddannelse 
(AVU, HF mv.) 41% 28% 30% 12

AMU-kurser 83% 12% 5% 150

Fagspecifikke kurser 73% 22% 5% 955

Fag eller moduler fra en 
akademiuddannelse (VVU) 38% 45% 18% 167

Fag eller moduler fra en 
diplomuddannelse 52% 39% 9% 1.196

Fag eller moduler fra en 
masteruddannelse 20% 56% 24% 161

Fag eller moduler fra en 
kandidatuddannelse 22% 23% 55% 58

Intern uddannelse 81% 15% 3% 2.263

Anden efter- eller 
videreuddannelse 66% 25% 9% 1.866

I alt 68% 25% 8% 6.828

Note: : Senest gennemførte eller igangværende uddannelse

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Hvem løser opgaverne, når FTF’eren er på efter- og 

videreuddannelse

Halvdelen svarer, at deres arbejde bliver varetaget af 

kollegerne, mens de selv er på formel efter- og videre- 

uddannelse. En tredjedel svarer, at de arbejdede mere 

før eller efter uddannelsen. Mindre end hver femte 

svarer, at der blev ansat en vikar, mens de var på uddan-

nelse, og 15 pct. oplyser, at arbejdsopgaverne ikke blev 

løst, mens de var på uddannelse. Hertil kommer, at 10 

pct. af deltagerne i formel efter- og videreuddannelse 

uddanner sig i fritiden.

Der er store forskelle mellem sektorer. Mens der 

ansættes en vikar i cirka tre ud af ti tilfælde i kom-

munerne, er vikarer stort set ikke brugt i stat, region 

og den private sektor. Når der ikke ansættes en vikar 

løses opgaver af kollegerne eller ved, at den person, der 

uddanner sig, arbejder mere før eller efter kurset. I 15 

pct. af tilfældene bliver opgaverne ikke løst.

Varetagelse af opgaver under uddannelsen 
- Formel VEU

Varetagelse af opgaver under uddannelsen fordelt på sektor

Kom-
mune

Region Stat Privat 
sektor

I alt

Opgaverne blev varetaget af  
mine kolleger 42% 72% 56% 61% 51%

Jeg arbejdede mere før eller  
efter kurset 31% 24% 38% 38% 32%

Der blev ansat en vikar 28% 3% 3% 6% 18%

Arbejdsopgaverne blev  
ikke løst 15% 11% 19% 15% 15%

Antal personer 1.364 358 279 413 2.414

Note: Formel VEU. Senest gennemførte eller igangværende uddannelse. Respondenterne 
kan angive flere svar på hvem, der varetager opgaver.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Det overordnede billede er det samme, når man ser 

på efter- og videreuddannelse generelt. Flest løser 

opgaverne selv før eller efter uddannelsen på master-, 

kandidat- og diplomuddannelse. Generelt ansættes kun 

vikarer for 15 pct. af de FTF’ere, der deltager i efter- og 

videreuddannelse. For ingen VEU-typer ansættes vikarer 

for mere end cirka hver femte, der deltager i efter- og 

videreuddannelse.

Opgaver varetages som hovedregel af kolleger eller 
VEU-deltager selv

Hvordan blev dit arbejde varetaget mens du var på uddannelsen / kurset? 
(Både gennemførte og igangværende uddannelser)

Opgaver-
ne blev 
vare- 
taget 
af mine 
kolleger

Jeg 
arbejde-
de mere 
før eller 
efter 
kurset

Der 
blev 
ansat 
en vikar

Arbejds- 
opga-
verne 
blev 
ikke  
løst

Antal 
per-
soner

Almen voksenuddan-
nelse (AVU, HF mv.) 51% 51% 11% 0% 8

AMU-kurser 69% 11% 13% 18% 142

Fagspecifikke kurser 59% 25% 16% 18% 907

Fag eller moduler fra 
en akademi-
uddannelse (VVU) 58% 33% 11% 10% 138

Fag eller moduler fra 
en diplomuddannelse 45% 37% 22% 13% 1.084

Fag eller moduler fra 
en masteruddannelse 32% 66% 9% 13% 122

Fag eller moduler fra 
en kandidat-
uddannelse 31% 42% 23% 14% 26

Intern uddannelse 54% 27% 11% 20% 2.189

Anden efter- eller 
videreuddannelse 50% 31% 15% 18% 1.698

I alt 52% 30% 15% 18% 6.314

Note: : Senest gennemførte eller igangværende uddannelse. Respondenterne kan angive 
flere svar på hvem, der varetager opgaver.

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

 37



38

Lederes vurdering af betydning af SVU bortfald

Fire ud af ti ledere for personer med bachelor/diplom-

niveau eller derover mener at SVU-bortfaldet, som trådte 

i kraft i 2014, har forringet medarbejdernes mulighed for 

at deltage i efter- og videreuddannelse.

Fire ud af ti ledere: SVU-bortfaldet har forringet mulighe-
derne for efter- og videreuddannelse

Vurderer du, at SVU-bortfaldet har forringet medarbejdernes mulighed for 
efter- og videreuddannelse?

Ja Nej Ved ikke Antal personer

42% 33% 25% 892

Note: Ledere, som ikke har medarbejdere med videregående uddannelser på bachelor/
diplomniveau eller derover, indgår ikke i dette spørgsmål

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016
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Kapitel 7

Realkompetence-
vurdering på 
FTF-området  41
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Kun en ud af seks FTF’ere kender til realkompetencevurdering og kun tre pct. har søgt om at få 

anerkendt realkompetencer. Der søges oftest om anerkendelse af realkompetencer i forbindelse 

med optag på uddannelser. Syv ud af ti ansøgere får anerkendt realkompetencer i forbindelse med 

optag på uddannelse, mens lidt over halvdelen får anerkendt realkompetencer i forbindelse med 

afkortning af uddannel-se. 

Bestemmelserne om realkompetencevurdering findes 

i lov om videreuddannelsessystemet for voksne (LBK 

nr. 578 af 01/06/2014). Individuel kompetencevurdering 

har til formål at give ansøgeren anerkendelse af dennes 

samlede viden, færdigheder og kompetencer (realkom-

petencer) i forhold til en given efter- og videreuddan-

nelse.  Anerkendelse af kompetence sker på baggrund 

af afklaring, dokumentation og vurdering af deltagerens 

individuelle kompetencer i forhold til adgangskrav til 

uddannelsen og/eller målbeskrivelserne i uddannelses-

reglerne med henblik på afkortning af uddannelsen. 

I det følgende belyses i hvilken udstrækning beskæf-

tigede på FTF-området kender til muligheden for 

realkompetencevurdering, og om de har gjort brug af 

muligheden for at få deres realkompetencer vurderet i 

forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Kun en ud af seks FTF’ere (17 pct.) kender til muligheden 

for at få deres realkompetencer vurderet. En meget stor 

andel på 83 pct. kender altså ikke til denne mulighed.

 En ud af seks kender til realkompetencevurdering

 Kendte du til muligheden for at få anerkendt realkompetencer?

Ja Nej Antal personer

17% 83% 15.161

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Ud af de personer, som kender til realkompetence-

vurderingen, er der igen få som har forsøgt at få deres 

realkompetencer vurderet. Kun omkring hver syvende  

af dem, der kender til realkompetencevurderingen har 

forsøgt at blive realkompetencevurderet. Det svarer til 

cirka tre pct. af alle.

 Kun få har forsøgt at få anerkendt realkompetencer

  Har du forsøgt at få anerkendt realkompetencer i forbindelse med efter- og 
videreuddannelse?

Ja Nej Antal personer

15% 85% 2.640

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Lidt mere end halvdelen af de personer, der har søgt 

om at få anerkendt realkompetencer, har alene søgt 

i forbindelse med optagelse på uddannelsen. Hver 

fjerde søger om at få anerkendt realkompetencer alene 

i forbindelse med afkortning af uddannelse. Hvert femte 

søger om at få anerkendt realkompetencer i forbindelse 

med både optagelse og afkortning af uddannelse.

  Realkompetencevurdering bruges mest til optagelse på en 
uddannelse

 Hvad søgte du om at få anerkendt realkompetence til?

Optagelse på 
uddannelse

Afkortning af 
uddannelse

Både optagelse 
og afkortning af 
uddannelse

Antal 
personer

55% 25% 20% 383

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

En stor del af dem, der søger om realkompetencevurde- 

ring, får deres realkompetencer anerkendt.

Syv ud af ti af dem, der søgte om at få deres realkom-

petencer anerkendt i forbindelse med optagelse på 

uddannelse, fik deres realkompetencer anerkendt. 

Over halvdelen fik deres realkompetencer anerkendt i 

forbindelse med afkortning af uddannelsen.
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  Syv ud af ti ansøgere får anerkendt realkompetencer til 
optagelse på uddannelse

  Fik du anerkendt realkompetence i forbindelse af med optalgelse på  
uddannelse?

Ja,  og jeg 
blev optaget 

på 
uddannelsen

Ja, men jeg 
blev ikke 

optaget på 
uddannelsen

Nej Der er endnu 
ikke truffet 
afgørelse

Antal 
personer

71% 3% 12% 14% 285

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

  Halvdelen af ansøgere får anerkendt realkompetencer til 
afkortning af uddannelse

  Fik du anerkendt realkompetence i forbindelse med afkortning af uddannelse?

Ja Nej
Der er endnu ikke 
trufffet afgørelse Antal personer

52% 31% 17% 187

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Personer med lang videregående uddannelse eller 

anden uddannelse kender i større udstrækning til 

muligheden for at få anerkendt realkompetencer. 

Flest med lang videregående uddannelse og anden uddan-
nelse kender til mulighed for realkompetencevurdering

Kendte du til muligheden for at få anerkendt realkompetencer?

Ja Nej Antal 
personer

9.-10. klasse, realeksamen 15% 85% 253

Studentereksamen / HF / HHX / HTX 
/ EUX 18% 82% 589

Faglig uddannelse / svendebrev 17% 83% 790

Kort videregående uddannelse 18% 82% 1.356

Mellemlang videregående 
uddannelse 16% 84% 10.570

Lang videregående uddannelse 24% 76% 912

Anden uddannelse 23% 77% 618

I alt 17% 83% 15.089

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

Blandt personer, der kender til muligheden for at få 

anerkendt realkompetencer, har flest med kort videre- 

gående uddannelse, lang videregående uddannelse 

eller anden uddannelse forsøgt at få anerkendt real- 

kompetencer.

Flest med KVU, LVU eller anden uddannelse har forsøgt at 
få anerkendt realkompetence

Har du forsøgt at få anerkendt realkompetencer i forbindelse med efter- og 
videreuddannelse?

Ja Nej Antal 
personer

9.-10. klasse, realeksamen 3% 97% 39

Studentereksamen / HF / HHX / HTX 
/ EUX 10% 90% 106

Faglig uddannelse / svendebrev 9% 91% 132

Kort videregående uddannelse 19% 81% 249

Mellemlang videregående 
uddannelse 14% 86% 1.738

Lang videregående uddannelse 19% 81% 221

Anden uddannelse 21% 79% 141

I alt 14% 85% 2.625

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016
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Kapitel 8

Undersøgelsens 
metode  45
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Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i april-juni 2016. 

Lidt mere end 15.000 personer har svaret på spørgsmål om efter- og videreuddannelse. Syv ud af 10 

har en mellemlang videregående uddannelse, hver anden er ansat i en kommune og hver fjerde i den 

private sektor.

Undersøgelsen handler om muligheder og behov 

for efter- og videreuddannelse. Der stilles blandt 

andet spørgsmål om deltagelse, motivation, udbytte, 

muligheder, barrierer, økonomiske vilkår, ønsker og  

planlægning af efter- og videreuddannelse på arbejds- 

pladsen, 

FTF organisationer med mindst 1.000 medlemmer blev 

inviteret til at deltage i undersøgelsen. 24 af i alt 28 

organisationer ønskede at deltage. De 24 organisationer 

repræsenterer til sammen 92 pct. af FTF’erne.

Undersøgelsens målgruppe er beskæftigede lønmod-

tagere i alderen 18-64 år, der er medlem af en af de 24 

FTF-organisationer, der deltager i undersøgelsen.

Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret 

spørgeskemaundersøgelse. Dataindsamlingen forløb i 

perioden 21. april – 8. juni 2016. I alt 44.254 personer 

blev inviteret til undersøgelsen De inviterede udgør et 

simpelt tilfældigt udtræk af organisationernes medlem-

mer. Efter fradrag af personer, der ikke kunne kontaktes 

eller faldt uden for undersøgelsens målgruppe er antallet 

af inviterede 43.976 personer. I alt 16.467 personer 

deltog i undersøgelsen. Det giver undersøgelsen en 

samlet svarpct. på 37.4 pct.. 15.161 personer har besvaret 

spørgsmål om efter- og videreuddannelse. Heraf er 1.071 

ledere med personaleansvar og 576 ledere uden per-

sonaleansvar (i alt 10,9 pct. af deltagerne).

Deltagerne blev inviteret via e-mail, hvis de havde en 

kendt e-mail adresse, det gjaldt 89,7 pct. af delta- 

gerne, og ellers med brev. Der blev udsendt tre påmin-

delser til personer i e-mail populationen, og en påmin-

delse til personer i brevpopulationen. Personer, der ikke 

kunne kontaktes pr. mail i forbindelse med de to første 

e-mail henvendelser blev overført til undersøgelsens 

brevpopulation og inviteret med brev.

Deltagerne

Hovedparten af FTF’erne har en mellemlang videre- 

gående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. 

Det gælder 70 pct. af deltagerne i undersøgelsen. Hver 

tiende har en kort videregående uddannelse.

 Fleste FTF’ere har mellemlang videregående uddannelse

 Højeste fuldførte uddannelse

Andel

9.-10. klasse, realeksasmen 2%

Studentereksamen /HF / HHX / HTX /EUX 4%

Faglig uddannelse / svendebrev 5%

Kort videregående uddannelse 9%

Mellemlang videregående uddannelse 70%

Lang videregående uddnnaelse 6%

Anden uddannelse 4%

Antal personer i alt 15.089

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016

De fleste FTF’ere er ansat i en kommune (48 pct.) eller 

den private sektor (25 pct.). I alt er 75 pct. af deltagerne i 

undersøgelsen ansat i den offentlige sektor.

 Flest er ansat i kommuner og privat sektor

 Deltagere fordelt på sektor

Andel

Kommune 48%

Region 16%

Stat 10%

Privat sektor 25%

Antal personer i alt 15.027

Kilde: Undersøgelse af efter- og videreuddannelse på FTF-området, 2016
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Hovedorganisation for 450.000 
offentligt og privat ansatte


