
 

 

Medlemsundersøgelse af efter- og videreuddannelse 

I perioden d. 17. august til d. 29. august 2018 gennemførte Etf. en undersøgelse blandt de 877 medlemmer, 

der udgør medlemspanelet. 464 besvarede spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 53 procent. 

Kvalifikationer 

Resultaterne af undersøgelsen viste, at knap en tredjedel (31 %) i høj grad eller i nogen grad er bekymret 

for, at kvalifikationerne ikke slår til på fremtidens arbejdsmarked. 40 procent er slet ikke bekymret.  

Deltagelse i efter- og videreuddannelse 

En løbende efter- og videreuddannelse er således vigtig. Det er derfor positivt, at langt de fleste 

medlemmer har deltaget i en eller flere efter- eller videreuddannelser i det seneste år.  

56 procent har deltaget i interne faglige seminarer eller temadage, 40 procent har deltaget i interne 

formaliserede kurser med eksterne undervisere, 27 procent har deltaget i anden efter- eller 

videreuddannelse, 13 procent har deltaget i en diplomuddannelse og 3 procent har deltaget i en 

masteruddannelse.  

Kun 16 procent ikke har deltaget i efter- eller videreuddannelse i det seneste år. Den typiske længde på 

efter- og videreuddannelsen er 1-5 dage. To ud af tre har været på efter- og videreuddannelse inden for de 

seneste to år. 

Efter- og videreuddannelse i og uden for arbejdstiden 

Det normale er, at medarbejderne uddanner sig i arbejdstiden til normal løn (91 %), mens forberedelsen 

både sker i arbejdstiden til normal løn (51 %), og uden for arbejdstiden uden løn (40 %). 

Medlemmerne er dog delvist villige til at bidrage selv ved at efter- og videreuddanne sig uden for 

arbejdstiden uden løn. Således er 48 % indstillet på at lægge op mod halvdelen af uddannelsen uden for 

arbejdstiden, mens 3 % er indstillet på at lægge al uddannelse uden for arbejdstiden. 35 % vil slet ikke 

efteruddanne sig uden for arbejdstiden.  

Medlemmerne er også indstillet på at forberede sig til efter- og videreuddannelsen uden for arbejdstiden 

og uden løn. Således er 55 % indstillet på at lægge op mod halvdelen af forberedelsestiden uden for 

arbejdstiden, mens 27% er indstillet på at lægge al forberedelse uden for arbejdstiden. 10 % vil slet ikke 

forberede sig uden for arbejdstiden. 

Årsag til efter- og videreuddannelse 

Den primære grund til at deltage i videre- og efteruddannelse er for at blive dygtigere til det nuværende 

arbejde (67 %). Medlemmerne peger også på, at udbyttet af efter- og videreuddannelsen er, at den 



forbedrer de kvalifikationer, der kræves (60 %) og at den vedligeholder de kvalifikationer, der kræves (46 

%).  

Mulighed for efter- og videreuddannelse 

Medlemmerne er delt i synet på, hvorvidt man har mulighed for at få den efter- og videreuddannelse, som 

man har behov for. 52 % angiver, at man i mindre grad eller slet ikke har mulighed for det, mens 41 % 

angiver, at man har i høj grad eller i tilpas grad har mulighed for det. 

Hvordan kommer man på efter- og videreuddannelse? 

Hvis man skal på efter- og videreuddannelse, så er det er primært medlemmerne selv, der foreslår kurser 

og forhandler med ledelsen om det (49 % af tilfældene). Det sker også ofte i dialog mellem ledelsen og 

medarbejderen f.eks. i forbindelse med MUS-samtaler (32 %). 

Er efter- og videreuddannelsen strategisk? 

Efter- og videreuddannelsen er i de fleste tilfælde strategisk. 29 % angiver, at den er en del af en strategisk 

kompetenceplan for arbejdspladsen, 30 procent siger, at den er en del af en individuel kompetenceplan, 

mens 27 procent angiver, at den er tilfældig. 

Hvem betaler for efter- og videreuddannelsen? 

I forbindelse med efter- og videreuddannelse er det typisk arbejdsgiveren, der betaler hele udgiften (89 %), 

mens medarbejderne typisk afholder udgiften til transport til og fra efter- og videreuddannelsen (90 %).  

Udbuddet af efter- og videreuddannelse 

Medlemmerne vurderer generelt, at udbuddet af efter- og videreuddannelse kun delvist er dækkende for 

deres behov (48 %), mens 12 % mener, at udbuddet er helt utilstrækkeligt. 22 % mener, at udbuddet er 

fuldt ud dækkende i forhold til behovet. 

Hvor afholdes kurserne og er det et problem? 

Medlemmerne er delt i forhold til om de oplever, at efter- og videreuddannelse afholdes langt fra 

arbejdsstedet. 40 % mener, at det afholdes langt fra arbejdsstedet, mens 38 % mener, at det ikke holdes 

langt fra arbejdsstedet.  

48 % mener ikke, at det har afholdt dem fra at benytte sig af efter- og videreuddannelsestilbuddet, mens 45 

% mener, at det har det. 

 

 

 

 

 


