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Baggrund 

LO har ønsket en kvalitativ analyse af motivation og barrierer for LO-lønmodtagergrup-

pens deltagelse i VEU dækkende hele voksen-, efter- og videreuddannelsesspektret fra 

grundlæggende-almen over erhvervsrettet til videregående niveau og alle former for leve-

randører/kursusudbydere, herunder bl.a. offentlige udbydere, private udbydere af offentligt 

VEU, øvrige private udbydere og virksomhedsinterne læringsaktiviteter.  

Analysen søger bl.a. at afdække det spektrum af forskelligartede motivationsfaktorer, som 

det antages, at forskellige faggrupper med forskellig uddannelsesbaggrund blandt LO-løn-

modtagerne har for at deltage i VEU. Analysen ser desuden på, hvad der konkret skal til 

for at øge de forskellige LO-lønmodtagergruppers motivation for deltagelse i VEU.   

Undersøgelsen tilstræber at give svar på følgende spørgsmål: 

1. Hvad skal der til, for at det fremtidige VEU-system øger motivationen for delta-

gelse i VEU blandt de lønmodtagere, som har de største personlige barrierer for 

deltagelse i VEU?   

2. Hvad skulle få lønmodtagere, der klarer sig udmærket i forhold til arbejdsmarkeds-

tilknytning og løn, til at øge efterspørgslen efter VEU? 

3. Hvordan vil forskellige grupper af lønmodtagere stille sig i forhold til indførsel af 

en evt. ret og pligt til deltagelse i VEU af et nærmere defineret omfang? 

4. I hvor høj grad opfatter lønmodtagerne det som de faglige organisationers opgave 

at understøtte relevante VEU-tilbud og en større efterspørgsel efter VEU? 

Det skal understreges, at der er tale om en relativ lille kvalitativ analyse, og at resultaterne 

skal ses i dette lys. Undersøgelsen er metodisk baseret på fire fokusgrupper (med i alt 30 

deltagere) med LO-målgrupperne. Designet bidrager til at indfri formålet med analysen, da 

en kvalitativ metode er velegnet til en åben tilgang, der kommer ”bagom” mere generelle 

tendenser. Analysen sætter fokus på forklaringer på, at målgrupperne ikke i dag deltager i 

tilstrækkelig grad i VEU, og hvad man eventuelt kan gøre for at øge motivationen. 

Analysen er gennemført af Plougmann-Copenhagen A/S med Epinion ApS som underleve-

randør i perioden 24. april til 6. juni 2017.  
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Aktualisering og resume af overordnede resultater  

Aktualisering 

Ekspertgruppen for VEU1, har fået udarbejdet en kvantitativ analyse (Epinion 2017), der 

viser, at halvdelen (51 pct.) af de ufaglærte tilkendegiver, at de ikke mener at have behov 

for efteruddannelse, og den anden halvdel har i forskellig grad et behov. 21 pct. af de ufag-

lærte tilkendegiver således, at de i høj grad har et behov for efteruddannelse. Den tilsva-

rende fordeling for faglærte er 39 pct., der ikke ser noget behov, og 27 pct. der i høj grad 

har behov for mere efteruddannelse. 

Det har fået nogle iagttagere af arbejdsmarkedet og efteruddannelse til at mene, at den sub-

jektive, personlige motivation hos mange lønmodtagerne, til selv at tage ansvar for egen 

efteruddannelse, er for ringe. Når det så samtidig tilsyneladende er de samme grupper, som 

har de største behov for opkvalificering, der også har de fleste reservationer over for efter-

uddannelse, så har arbejdsmarkedet er problem, lyder argumentationen.   

Det er imidlertid en for begrænset måde at anskue og fortolke Epinions analyseresultater 

på. LO har som supplement til ekspertgruppens kvantitative analyse fået foretaget en kvali-

tativ undersøgelse af lønmodtagernes holdning og præferencer til efteruddannelse, som gi-

ver et mere nuanceret billede af situationen.  

Det følgende er en summarisk, analytisk tværgående opsamling af de mange udsagn, vur-

deringer og forslag, der er kommet frem i undersøgelsen. For en reel dokumentation af ud-

sagn mv. henvises til rapportens øvrige afsnit og bilag.  

Der afrundes med konsulentens perspektiverende overvejelser om mulige politiske indsats-

områder. 

Resume: Overordnede resultater 

Udbredt vilje til at dygtiggøre sig 

Analysen viser helt overordnet, at der i lønmodtagergrupperne er en udbredt vilje til at 

dygtiggøre sig. Lønmodtagerne anerkender den stigende betydning af at tilpasse sig og ud-

nytte mulighederne i den teknologiske udvikling. Jobsikkerhed, udsigt til lønstigning og 

øget faglig stolthed er helt tydeligt dominerende og afgørende positive motivationsfakto-

rer i denne sammenhæng. Fraværet af disse faktorer er modsat et problem, som begrænser 

interessen for efteruddannelse. Det er, set i lyset af den solide bevidsthed om, at der er 

store ændringer på vej på arbejdsmarkedet, et problem, at en ganske stor del af lønmodta-

gerne ikke mener, at de reelt har tilstrækkelig med muligheder for efteruddannelse, ift. 

egne ønsker. Dette problem er mindst lige så alvorligt, som de påståede personlige motiva-

tionsproblemer. 

Frygt for tab af job er en motivationsfaktor 

Generel frygt for tab af job og direkte trusler om afskedigelse, er en mindst lige så afgø-

rende motivations-faktor som lyst og engagement – en negativ motivationsfaktor kan man 

                                                 
1 Se Bilag 3 
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hævde. Der ses således i forbindelse med store fyringsrunder og nedskæringer en stigende 

interesse for efteruddannelse også hos lønmodtagere, der ikke umiddelbart mener, at de har 

et behov herfor. Det er imidlertid langt fra altid, at der skabes relevante muligheder for ef-

teruddannelse i opsigelsesperioden. 

Der er mange forklaringer på lønmodtagernes forskellige personlige holdninger og præfe-

rencer til efteruddannelse. Der er mange forhold, der ikke har med subjektive, personlige 

motivationsfaktorer at gøre, men derimod kan henføres til personlige reaktioner på ob-

jektive, sociologiske og institutionelle forhold. Disse faktorer er lige så vigtige at for-

holde sig til politisk som subjektive, personlige motivationsfaktorer.  

Udsatte ansatte 

Der er f.eks. blandt en del lønmodtagere forskellige former for personlige usikkerheder, 

der for den enkelte lønmodtager udgør en reel barriere for efteruddannelse. Det er objek-

tive faktorer som ordblindhed, dårlige sproglige forudsætninger for at indgå i traditionelle 

kurser samt forhold i familielivet, som gør, at det er vanskeligt at skabe et personligt over-

skud til at deltage i efteruddannelse. Mange af disse lønmodtagere har faktisk aktuelt en 

god jobsituation, men har på sigt problemer med beskæftigelsessikkerheden ved tvungne 

jobskift. Disse lønmodtagere, der kan ses som ”udsatte ansatte”, har i stort omfang ikke 

de nødvendige objektive muligheder for – af egen drift – at satse på efteruddannelse, som 

en del af en personlig karrierevej. Her har virksomhedernes ledelse – der jo har ledelsesret-

ten – principielt også pligten til at sørge for, at de udsatte ansatte har muligheder for kom-

petenceudvikling, trods personlige usikkerheder af den nævnte slags. 

Uklare meldinger fra virksomhederne skaber usikkerhed 

En del lønmodtagere er – baseret på personlig erfaring – reelt opgivende, og mange er 

usikre overfor, hvad der kræves af dem. De har ofte ikke et klart billede af, hvad jobbet og 

virksomhedernes ledelse forventer af dem. Det skyldes bl.a., at ledelsen i virksomhederne 

ikke er klar i sine udmeldinger og ofte ikke påskynder, hvis lønmodtagere selv tager initia-

tiver til at efterspørge efteruddannelse. Argumenterne fra virksomhederne er ikke sjældent, 

at det ikke er hensigtsmæssigt og praktisk muligt lige nu – ”vi har så travlt”, der er ikke tid 

og/eller at virksomheden ikke vil investere i efteruddannelse til vedkommende. Efterud-

dannelse ses fortsat i mange virksomheder ikke som en investering men som en om-

kostning.      

Manglende selvtillid er et reelt problem 

For de grupper der kæmper med personlige usikkerheder er der behov for en indsats, der 

øger udsatte lønmodtageres selvtillid. Det kan bl.a. ske ved at sikre, at der på arbejdsplad-

sen fra ledelsens side opstilles præcise forventninger, så den enkelte lønmodtager med per-

sonlige barrierer lettere kan overskue sin egen situation end tilfældet er i dag. Opbakning 

fra kollegaer i deres praksis i hverdagen med udsatte ansatte kollegaer f.eks. ved at pege på 

værdien af at være uafhængig og ligeværdig, har erfaringsmæssigt også en stor værdi. En 

reel forøgelse af jobsikkerhed via en mulighed for opkvalificering for at få et fast job kan 

formindske usikkerheden, der er en stor personlig barriere hos udsatte ansatte i midlerti-
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dige job, herunder i vikarstillinger. Når det gælder manglende personligt overskud til ef-

teruddannelse hos udsatte ansatte bl.a. begrundet i familieforhold, ligger problemløsningen 

ofte uden for arbejdslivet. Her kan udviklingen af livsfaseorienterede personalepolitiske af-

taler, evt. som en del af en trivselspolitik, være en mulighed. 

Efteruddannelse er ikke altid nok 

Andre lønmodtagere er frustrerede og tydeligt demotiverede. Det gælder især faglærte, 

der ikke længere arbejder inden for deres oprindelige fag. Mange faglærte ser i disse år, at 

deres job bliver overtaget af folk med længere uddannelser. Det er her ikke længere til-

strækkeligt med efteruddannelse for at følge med. Interessen for efteruddannelse er derfor 

ikke voldsom i denne gruppe. Det virker ikke meningsfuldt. Man skal have en helt ny ud-

dannelse. Det virker generelt uoverskueligt for de fleste almindelige lønmodtagerfamilier. 

De økonomiske vilkår for radikale karriereskift skal forbedres, hvis der skal ske en æn-

dring til det positive. 

Behov for jobudvikling som del af kompetenceudvikling 

Mangel på udfordringer i jobbet er, næsten paradoksalt, også en barriere for en del af 

dem, der har en udmærket jobsikkerhed. De oplever imidlertid ikke en klar opbakning fra 

virksomhedsledelsens side til jobudvikling. Resultatet er, at der hos disse lønmodtagere 

ikke er en positiv holdning til efteruddannelse. Det peger på et behov for at gøre jobudvik-

ling til en fremtrædende og integreret del af kompetenceudviklingen på virksomhedsniveau 

og samtænke jobudvikling med efteruddannelsestilbud. 

Kollegial opbakning og opdateringspligt  

De kollegiale relationer spiller en vigtig rolle for lønmodtagernes holdning til efteruddan-

nelse. Der er blandt de fleste lønmodtagere en klar forståelse for, at pligt til at kunne det, 

der er krævet i jobbet, af hensyn til kunder, borgere og virksomhedens konkurrenceevne er 

ok. Man har i denne sammenhæng en pligt over for kollegaer til at være opdateret og 

kunne dække for hinanden ved fravær (sygdom, kurser, ferier mv.), men det skal ske under 

ordnede forhold.  

VEU skal foregå i arbejdstiden 

Det er for mange lønmodtagere ikke umiddelbart rimeligt, hvis efteruddannelse skal foregå 

uden for arbejdstiden. At skaffe tiden til efteruddannelse er et stort problem for mange løn-

modtagere, både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Konkret er der behov for tid i ar-

bejdsdagen til kompetenceudvikling og bedre vikardækning, når en kollega er på kursus 

eller bliver gjort ansvarlig for sidemandsoplæring.  

Sidemandsoplæring er udbredt, men det er ikke nok 

Meget kompetenceudvikling foregår som sidemandsoplæring, der giver gode muligheder 

for at bygge bro mellem teori og praksis. Sidemandsoplæring er en central del af den hori-

sontale kompetenceudvikling, men bidrager ikke umiddelbart til en vertikal kompetence-
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udvikling. Der er behov for at adressere indhold, form, organisering og kvalitet af side-

mandsoplæring, så det kan understøtte en individuel vertikal kompetenceudvikling. Det 

kan bl.a. ske ved en nytænkning af vilkår for sammenhængen mellem efteruddannelse på 

AMU- og videregående niveau. 

Bevis for realkompetence – tja! 

Der har længe været en debat om værdien af, at have bevis for sine kompetencer. Ufag-

lærte lønmodtagere har typisk ikke systematisk og dækkende bevis for egne kompetencer, 

og det erkendes af mange, at der nok er et behov for et bevis, men det er ikke et punkt, der 

virker kritisk for de fleste (endnu). Bestræbelserne på at udbrede IKV/RKV har kun haft en 

begrænset effekt. Der er behov for at gentænke disse redskabers konkrete udformning og 

anvendelse, hvis det skal give mening, at lade lønmodtagerne erhverve sig et bevis for 

egne kompetencer, som en del af efteruddannelsesindsatsen. 

Vanskeligt at skaffe sig overblik over VEU-udbud 

Det kniber fortsat for mange lønmodtagere, også hos dem der er velmotiverede, med at 

skabe sig overblik over, hvilket udbud af kurser, der er meningsfulde. Lønmodtagerne er 

bevidste om, at meget kan findes på nettet, men det er svært at finde det, der er relevant og 

muligt. Der er således fortsat et kommunikations- og rådgivningsproblem, når det gælder 

udbuddet af både offentlige og private kurser. 
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Perspektiverende overvejelser om politiske indsats-
områder 

Det følgende er konsulentens perspektiverende overvejelser om mulige politiske indsats-

områder.  

 Der er forskel på at ønske efteruddannelse og så rent faktisk få muligheden for at få 

det. Det er derfor et problem, at mange lønmodtagerne oplever ikke at have reelle 

muligheder for efteruddannelse.  

 Helt generelt peger analysen på, at fuld løn under efteruddannelse, og at efterud-

dannelse generelt afvikles i arbejdstiden, er en væsentlig del af svaret for alle løn-

modtagere, som er tilbageholdende over for efteruddannelse. 

 Udsatte ansattes usikkerheder må adresseres direkte på arbejdspladserne, hvor le-

delsen må opstille præcise forventninger, så den enkelte lønmodtager med person-

lige barrierer lettere kan overskue sin egen situation. Der er behov for at styrke 

virksomhedernes praksis, når det gælder den konkrete kompetenceindsats og -plan-

lægning. Der er i det hele taget behov for en indsats rettet imod virksomhederne og 

deres ledelse, så efteruddannelse fremadrettet ses mere som en human kapitalinve-

stering og ikke som en omkostning. Her er der behov for en samtænkning af kom-

petencepolitik og den offentlige erhvervsfremmeindsats. 

 Der er behov for at adressere indhold, form, organisering og kvalitet af sidemands-

oplæring, så det kan understøtte en individuel vertikal kompetenceudvikling. Of-

fentlige efteruddannelser må tilpasses og specialiseres til den samlede efteruddan-

nelsesindsats i virksomhederne, herunder ses i et samspil med private kurser, leve-

randørkurser og ikke mindst sidemandsoplæring.  

 Der er behov for mere tid til kompetenceudvikling i arbejdsdagen og bedre vikar-

dækning, når en kollega er på kursus eller bliver gjort ansvarlig for sidemandsoplæ-

ring. Det kan bl.a. ske via lokalaftaler, evt. støttet af offentlige midler a la jobrotati-

onsordningen.  

 En livsfaseorienteret personalepolitisk aftale, som en del af en trivselspolitik, der 

kan skabe mere overskud i familielivet og dermed åbne op for mere efteruddan-

nelse, er en uudnyttet mulighed. Her kan der med fordel tænkes i en koordination af 

offentlige forbedrede vilkår for frihed til uddannelse i arbejdstiden og aftaler på ar-

bejdspladsniveau. 

 Efteruddannelse er for mange (især faglærte med utidssvarende kompetencer) ikke 

længere nok for at fastholde fremtidige beskæftigelsesmuligheder. De økonomiske 

vilkår for at gennemføre radikale karriereskift, f.eks. i form af bedre muligheder for 

at tage en helt ny uddannelse, bør forbedres. 
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De fire hovedspørgsmål 

Dette afsnit forholder sig i kort form til de fire spørgsmål som analysen skal forsøge at be-

svare. For hvert af de fire spørgsmål er der gjort et forsøg på at sammenfatte de mange ud-

sagn og holdninger, der er kommet frem i fokusgrupperne, så de først giver et indtryk af 

problemstillingen, således som deltagerne opfatter den, og dernæst gives der et analytisk 

bud fra konsulenten på, hvad der kan være en del af svaret på hvert af de fire spørgsmål. I 

det omfang der er fremkommet konkrete forslag fra deltagere, er de også medtaget. 

Da der er tale om en kortfattet gennemgang opfordres læseren til at orientere sig i de efter-

følgende afsnit, hvor der i større udstrækning er givet dokumentation for holdninger og 

vurderinger. 

Hvad skal der til, for at det fremtidige VEU-system øger motivatio-

nen for deltagelse i VEU blandt de lønmodtagere, som har de stør-

ste personlige barrierer for deltagelse i VEU?2 

For at svare på det stillede spørgsmål er det nødvendigt at klargøre den kompleksitet, der 

er bag personlig usikkerhed og barrierer. Deltagerne peger på en række forskellige barrie-

rer relateret til personlig usikkerhed, men der peges også samtidig på tid og hensyn til fa-

milien, tilrettelæggelsen af VEU og virksomhedsledelsens indstilling/opbakning samt en-

delig økonomien omkring VEU som temaer, der bredt for alle grupper har betydning for 

motivationen. Det er således et komplekst sæt af barrierer, som de fleste lønmodtagere står 

over for.  

Analysen viser, på det foreliggende datagrundlag, at personlige usikkerheder og barrierer 

er en realitet for en betydelig del af deltagerne. En del er reelt noget opgivende og usikre 

over for, hvad der kræves, og andre er frustrerede og demotiverede. De personlige relate-

rede usikkerheder, der kan ses som barrierer for VEU-aktivitet kan illustreres med udsagn 

som: ”Hvad er man i stand til? Både hvad man kan få lov til, og hvad man reelt kan gen-

nemføre?”. Der er derudover en del personlig usikkerhed, der giver indtryk af, at man næ-

sten har opgivet på forhånd: ”Jeg kan ikke”, ”Jeg er ordblind”, ”Overskuddet – det kan 

jeg godt have svært ved”, ”Og hvis man har skiftende arbejdstider”. Det er ofte lønmodta-

gere, der anvender forskellige former for individuelle forsvarsmekanismer og individuali-

ster, der giver udtryk for disse personlige barrierer.3 

Som svar på disse barrierer bør der arbejdes med en indsats, der øger folks selvtillid. Det 

kan f.eks. være at sikre, at der på arbejdspladsen, fra ledelsens side, opstilles præcise for-

ventninger, så den enkelte lønmodtager med personlige barrierer lettere kan overskue sin 

egen situation, end tilfældet er i dag.  Det sker allerede i dag i et vist omfang, når det gæl-

der ordblinde (hvor f.eks. teknologiske løsninger anvendes), men der er behov for mere in-

                                                 
2 Det skal bemærkes, at analysen er ikke i stand til at sige meget om lønmodtagere, der slet ikke har deltaget 

i nogen form for VEU. Det skyldes, at VEU i analysen også omfattede intern læring og sidemandsoplæring. 

Hovedparten af deltagerne havde derudover inden for en årrække også deltaget i en eller anden form for for-

mel kursusaktivitet (om end af megen forskellig art og omfang).  

 

3 Der henvises til ”bilag 1: Tematiske og teoretiske overvejelser” for en beskrivelse af de forskellige sociolo-

giske arketyper og grupperinger, hvor der skelnes mellem ”individualister”, ”traditionalister” og ”de mo-

derne”. Se også Bilag 2.  
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stitutionelle svar, hvor der som en del af virksomhedernes personalepolitik og -praksis ska-

bes større transparens omkring jobudvikling og gensidige forventninger. Der er også behov 

for en fornyelse af relationskompetencerne hos ledere og kollegaer i deres praksis i hverda-

gen med lønmodtagere/kollegaer, der har de største personlige barrierer. Kollegial opbak-

ning spiller erfaringsmæssigt en ganske betydelig rolle.  

I det omfang det er et spørgsmål om personligt overskud, ligger problemløsningen ofte 

uden for arbejdslivet, f.eks. hvis det er familierelaterede forhold, tid til familien, der er pro-

blemet. Her kan udviklingen af livsfasestyrede personalepolitiske aftaler være en idé. Det 

er f.eks. gjort i Finanssektoren4.  

Hvis det er skiftende arbejdstider, der er hovedproblemet, ligger der her en opgave i at 

kompensere og organisere VEU-aktiviteten, så denne barriere bliver mindre.   

Det er interessant at se, at i alle fokusgrupper er det en gennemgående tendens, at forskel-

lige former for trusler er en mindst lige så afgørende motivationsfaktor som lyst og enga-

gement – en negativ motivationsfaktor kan man hævde. Det er en faktor, der er gennemgå-

ende for alle uanset sociologisk tilhørsforhold og præferencer ift. VEU – herunder også 

deltagere med personlige barrierer. I forhold til timing så vil målrettede VEU-tilbud, der 

falder sammen med større restruktureringer og kollektive afskedigelsessituationer, formo-

dentlig have en større appel, også til personer med personlige barrierer. 

Der er ingen tvivl om, at især deltagere, der har en lønmodtagerlivsform lægger meget stor 

vægt på, at VEU tager tid, tid som kan anvendes bedre f.eks. med familien: ”Jeg vil ikke 

være væk hjemmefra en hel uge”. Denne holdning findes også hos lønmodtagere med per-

sonlige barrierer. Der er her tale om en barriere, der er dybt forankret i den enkelte, og som 

formodentlig derfor kun kan imødegås ved aftaler om, at VEU skal afvikles som en del af 

arbejdstiden og som fuldt lønnet (et krav traditionalister typisk ser som en afgørende forud-

sætning).   

Analysen giver indsigt i hvilke holdninger deltagerne har til kollegaer, der ikke vil deltage 

i VEU, og som kan være relevant for en besvarelse af spørgsmålet om at øge motivationen 

også hos lønmodtagere med personlige barrierer. Der er tale om kollektive problemstillin-

ger, her ikke direkte rettet imod ledelsen, men mod kollegaerne, som det bl.a. kommer til 

udtryk i det følgende: ”Nogle tror de er gode og ikke er det. Og det er faktisk et problem”. 

Der er en relativ udbredt negativ holdning til ikke at tage ansvar for sin egen situation: 

”Man kan ikke bare sige, man gør som man plejer”. En del påpeger, at det er en forpligti-

gelse over for sine kolleger og arbejdsplads at tage efteruddannelse: ”Selvfølgelig skal man 

levere det bedste. Og hvis det kræves, så ja til efteruddannelse”. Svaret er altså her, at er-

kende, at et organiseret kollegialt, socialt forventningspres på arbejdspladsen kan være et 

aktiv for at få flere til at acceptere, at man skal være aktive ift. VEU trods personlige barri-

erer og forbehold.    

Mere positivt kan der kollegialt peges på værdien af at være uafhængig og ligeværdig. 

”Man kan udføre opgaver uafhængigt af andres hjælp”. Tilsvarende vil en reel forøgelse 

af jobsikkerhed via en mulighed for opkvalificering for at få et fast job ”Jeg ved ikke hvad 

jeg skal på mandag som vikar. Jeg har fået et kursus, som jeg ved er relevant ift. et firma”, 

kunne formindske den usikkerhed, der er en stor personlig barriere.  

                                                 
4 Der er som del af LO’s arbejdsmiljøindsats udarbejdet forslag til en trivselspolitik, der bl.a. forholder sig til 

livsfaser. 
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Endelig bør man forholde sig til, at mange trods godtgørelse og kompetencefonde oplever, 

at økonomien er begrænsende, især hvis arbejdsgiveren ikke vil tillade, at VEU gennemfø-

res i arbejdstiden: ”Det er træls med økonomiske begrænsninger”. At sikre fuld løn under 

VEU, og at VEU helst afvikles i arbejdstiden synes at være en væsentlig del af svaret for 

alle lønmodtagere, som er tilbageholdende over for at deltage i VEU, herunder også dem 

med personlige barrierer. 

Hvad skulle få lønmodtagere, der klarer sig udmærket i forhold til 

arbejdsmarkedstilknytning og løn, til at øge efterspørgslen efter 

VEU? 

De fleste deltagere i fokusgrupperne tilkendegiver, at der foregår en løbende læring i job-

bet, og at det på mange måder er udbytterigt. Der er en udtalt enighed om, at efteruddan-

nelse er vigtig, næsten alle svarer spontant ”ja”, når de bliver spurgt generelt. Dertil kom-

mer, at de fleste deltagere i fokusgrupperne har deltaget i VEU i en eller flere former inden 

for de sidste par år. Det er VEU-aktiviteter, der dækker bredt på brancher og faglige områ-

der. Meget er foregået som sidemandsoplæring, der giver gode muligheder for at bygge bro 

mellem teori og praksis, og som yderligere opleves som belønnende for den erfarne del af 

sidemandsoplæringen. ”Det giver mig en tilfredsstillelse, når jeg ser en kollega forstår det, 

jeg siger”. De fleste, der har taget del i kurser, har gennemført kurser i arbejdstiden. En-

kelte har derudover inddraget dele af deres fritid. Det er interessant at se, at der er hel del, 

der opsøger viden og ansvar i fritiden (aftenskole, læser faglitteratur – fordi det er interes-

sant, er medlem af bestyrelser og foreninger, udøver frivilligt socialt arbejde o.a.). Delta-

gerne i fokusgrupperne, der ikke var domineret af personlig usikkerhed, forekommer gene-

relt at være rimelig godt rustet kompetencemæssigt til dagen i dag. Spørgsmålet er, hvor 

godt de opfatter sig stillet ift. til fremtidige krav. 

Analysen viser i denne sammenhæng, at der hos deltagerne er en udbredt imødekommende 

holdning til at være udviklingsorienteret. Der angives flere bevæggrunde hertil bl.a.: Job-

sikkerhed, udsigt til lønstigning og faglig stolthed. 

Der er bredt set en anerkendelse af den stigende betydning af den teknologiske udvikling: 

”Det går stærkt”. ”Det er digitalisering”. Der er samtidig en rimelig udbredt usikkerhed 

om konsekvenserne af den teknologiske udvikling og værdien af selv at søge opkvalifice-

ring. ”Nytter det? (for mig”. Nogle giver i denne sammenhæng udtryk for, at deres opgaver 

overtages af folk med længere uddannelser, og at det ikke er tilstrækkeligt med VEU for at 

følge med. Man skal have en helt ny uddannelse, hvilket generelt virker uoverskueligt for 

de fleste. 

Der er endvidere en udbredt og en klar erkendelse af, at der sker større strukturændringer: 

Restruktureringer i private koncerner: ”Vi outsourcer”. ”Ting ryger til Polen”, og i det of-

fentlige rammer nedskæringer og besparelser bredt.  

Den personlige motivation og loyalitet over for arbejdspladsen er mange steder helt på 

plads. ”Jeg vil gerne blive bedre til mit job. Skabe bedre sammenhold. Hjælpe med situati-

oner på arbejdspladsen”. Det er også personlige ambitioner og stolthed, som driver lysten: 

”En ting er det faglige, men andet er det personlige der følger med”. 

Der er således en solid bevidsthed om, at der fremadrettet er mange ændringer i arbejdsli-

vet, der skal adresseres af den enkelte for at fastholde beskæftigelsen. Og der er en udbredt 
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vilje til at dygtiggøre sig. Det gælder især lønmodtagere, der kan ses som en del af de mo-

derne, der er karrieresøgende og også blandt mange traditionalister, der godt kan se mulig-

hederne, men som også ønsker fælles rammer og vilkår for kompetence- og jobudvikling.    

Der er, set i lyset af den solide bevidsthed om, at der er store ændringer på vej, en ganske 

stor del af deltagerne, der ikke mener, at de har fået tilstrækkelig med VEU- muligheder 

ift. deres ønsker. Det er et klart problem, som bør tages alvorligt. 

Der anføres forskellige årsager hertil, især synes tiden at være et stort problem, men også 

forhold på arbejdspladsen og hos ledelsen fremhæves på mange forskellige måder. 

Der er en del, især blandt traditionalister, der peger på vikarproblematikken og relationen 

til kollegaerne – hvis man tager på kursus i arbejdstiden kan skabe barrierer. En del frem-

hæver, at vilkår på arbejdspladsen og ledelsens opbakning er af betydning for motivatio-

nen: ”Har man vist lysten, skal man opfordres af kolleger og chef”.  

Andre er knap så positive i deres første respons. De repræsenterer på forskellig vis nogle 

reproduktionsstrategier, der ikke umiddelbart fremmer kompetenceudvikling og efter-

spørgsel på mere VEU. For dem er efteruddannelse ”gammel vin på nye flasker” og ”Det 

kan være, at man er tilfreds med, hvor man sidder – så har man ikke lysten. Det er ofte in-

dividualister og enkelte traditionalister, der giver udtryk for disse holdninger. Der er via 

analysen ikke kommet mange gode idéer frem til, hvad der kan øge disse gruppers motiva-

tion for mere læring – bortset fra at konkrete trusler om tab af beskæftigelse tilsyneladende 

er en negativ motivationsfaktor. 

Mangel på udfordringer i jobbet er, næsten paradoksalt, en barriere for en mindre del af 

dem, der har en udmærket jobsikkerhed: ”Man keder sig på arbejde”, Min erfaring kan 

også stå i vejen – hvis jeg kan, det jeg skal, kan det også virke som en begrænsning for at 

tage VEU”.  Der er her tale om et klart behov for at udvikle tiltag, der kan gøre jobudvik-

ling til en integreret del af VEU. Her bør en situation på arbejdsmarkedet med mangel på 

kvalificeret arbejdskraft være en fordel. 

Deltagerne gav generelt udtryk for, at det kniber med at skabe sig overblik over hvilket ud-

bud af VEU/kurser, der kan være relevante for dem. De er bevidste om, at meget kan fin-

des på nettet, men finder det svært at finde det, der er relevant. Her virker det som om, at 

der både er et kommunikationsproblem og et behov for, at de faglige organisationer, trods 

en ihærdig indsats, bliver bedre i deres individuelle rådgivning til medlemmerne. I den 

sammenhæng virker det lidt overraskende, at man typisk ikke systematisk har bevis for 

egne kompetencer, og at der nok er et behov for et bevis, men det er ikke et punkt, der vir-

ker kritisk for de fleste. 
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Hvordan vil forskellige grupper af lønmodtagere stille sig i forhold 

til indførsel af en evt. ret og pligt til deltagelse i VEU af et nærmere 

defineret omfang? 

Set i lyset af en faldende aktivitet i den offentlige del af VEU, her især AMU-kurser, er der 

i analysen blevet ”testet” forskellige forslag til ”Ret og pligt” når det gælder VEU. Anta-

gelsen er, at en form for pligt til VEU vil øge aktiviteten og stille lønmodtagerne bedre på 

fremtidens arbejdsmarked. 

Analysen viser på det foreliggende grundlag, at man skal være rimelig præcis med, hvilken 

form en eventuelt pligt-model skal have: 

 Der er principielt en stor modstand mod tvang/pligt 

 Der er en vis forståelse for, at pligt til at kunne det, der er krævet i jobbet, af hensyn 

til kunder/borgere og virksomheden, er ok under visse vilkår 

 Man har en pligt over for kollegaer til at være opdateret og kunne dække for hinan-

den ved fravær (sygdom, kurser, ferier mv.) 

 Der er kritik af, at det er vanskeligt at skaffe ressourcer og tid til VEU – drift går 

før VEU, så hvad er omkostninger i form af øget arbejdspres, VEU uden for ar-

bejdstiden o.a.? 

 Rettigheden 6 ugers selvvalg er OK, men det skal ikke være arbejdsgiveren, der be-

stemmer. 

Deltagerne reagerede på et generelt niveau forbeholdent og sågar direkte negativt på, at det 

skal være en pligt at tage efteruddannelse. Det var næsten uafhængig af arketype og socio-

logiske grupper. Argumenterne var, især fra individualister og traditionalister direkte og 

principielt afvisende: ”Ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal”. 

Holdningen var mere nuanceret og sågar mere imødekommende, når fokusgrupper blev fo-

relagt konkrete modelforslag. 

Forslag 1: Efter 2 års ansættelse skal man påbegynde en EUD 

Det første forslag var formuleret nogenlunde således: Hvis man forestiller sig for ufag-

lærte, at de får skrevet ind i deres ansættelseskontrakt, at de skal gennemføre en uddan-

nelse efter 2 år (ufaglært til faglært) og er sikret løn imens? 

Her var deltagerne generelt på bølgelængde med forslaget, men havde også vanskeligt ved 

at forstå den konkrete udformning, og nogle understregede, at man allerede har noget, der 

ligner – ligesom man også påpegede de eksisterende vanskeligheder og begrænsninger 

med voksenlærlingeordningen. Nogle var bekymret over, at det skulle være en pligt, og ar-

gumenterede mere for, at det skulle være et tilbud, samt at der vil være nogle praktiske for-

hold i relationen mellem VEU og EUD, der skal indtænkes i en evt. pligt-model.  De posi-

tive argumenter for forslaget var bl.a.:” Det afspejler tendenserne i samfundet. Ufaglært til 

specialiseret”. 
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Forslag 2: Opsparingsmodel som pligt 

Den anden idé var en udformet som en opsparingsmodel, hvor man har 14 dage pr. år til at 

tage efteruddannelse – ikke kun som en mulighed, men som en pligt? 

Her var deltagerne umiddelbart positive, men påpegede også, at det var vel noget, man al-

lerede havde ret til i mange overenskomster – forskellen var vel bare, at det skulle gøres til 

en pligt at anvende ordningen. 

Nogle var bekymrede for, hvad der skal ske, hvis man ikke anvender sin ret – når det nu er 

en pligt: ”Det er vigtigt, at arbejdsgiveren ikke bruger det mod en, hvis man ikke bruger 

det”.   

En del af bekymringen gik også på, hvad der skal ske, hvis man nu bare ikke har lyst til 

det? Her var argumenterne meget lig de argumenter, der er kommet frem tidligere om mo-

tivation for VEU, men tonen var lidt mere konsekvent over for kollegaer, der ikke ville be-

nytte en rettighed, selvom det i modellen faktisk er en pligt. Argumenterne fra bl.a. nogle 

traditionalister var: ” Så er der nok nogle i gruppen som har. Vi skal sikre vores egen funk-

tion.” 

Argumentationen omkring arbejdsgiveropgaver og ansvaret for VEU peger i retning af, at 

arbejdsgiverne skal påtage sig et større aktivt ansvar for efteruddannelse: 

 Arbejdsgiveren har ledelsesret/-pligt, og de har derfor også ansvaret for VEU  

 Arbejdsgiverne skal skaffe rammer, økonomi, tid 

 Arbejdsgiveren skal opfordre positivt til VEU bredt set 

Der kom i diskussionen om den praktiske organisering af en opsparingsmodel nogle idéer 

frem om at betragte modellen som opsparing a la feriepenge, en slags personlig kompeten-

cekonto. ”Det var noget af det, nogle snakkede om på lønsedlen. Så er det visualiseret (at 

man har ret og pligt)”. Der er selvfølgelig behov for at gennemtænke og konkretisere mo-

delforslagene, men diskussionen viste, at hvis man fremlægger idéen om pligt, så skal det 

gøres konkret og med meget klare fagpolitiske aftaler.  

I hvor høj grad opfatter lønmodtagerne det som de faglige organi-

sationers opgave at understøtte relevante VEU-tilbud og en større 

efterspørgsel efter VEU? 

Deltagernes reaktion på spørgsmålet om fagforeningernes rolle, konkret ift. VEU, var præ-

get af, at man ikke var lige opdateret og velorienteret om, hvad a-kasser må, og hvad fag-

foreninger kan tilbyde, når det gælder efteruddannelse. Kendskabet til kompetencefondene 

var blandt deltagerne begrænset.   

Det var dog tydeligt, at deltagerne, når de blev spurgt direkte og konkret, forbinder fagfor-

eningen med VEU i et eller andet omfang: ”Det var i den forbindelse, man fik ret til de 14 

dage om året”, ”Man bliver bombarderet med nyhedsbreve fra dem hele tiden”. 

Deltagerne blev direkte spurgt til deres kendskab til kompetencefondene, og hvilke mulig-

heder, man som medlem har ift. VEU og finansiering af kurser. Der var en del usikkerhed 

og manglende konkret viden om, hvad der er af muligheder i fondene. Det var, hos de få 
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der havde erfaring med fondene, en positiv oplevelse af, hvad de kan bruges til, og delta-

gerne kunne godt se perspektiverne i fondene. Det er på den anden side tydeligt, at delta-

gerkredsen aktuelt ikke ser dem, som en del af en offensiv dagsorden endsige, som en væ-

sentlig del af deres motivation for VEU.  

Læring i arbejdslivet 

Dette afsnit har til formål at give et indblik i, hvordan lønmodtagerne tænker på læring og 

kompetenceopbygning – både hvad angår professionelle kompetencer og generelt (uden 

for arbejdspladsen). 

Efteruddannelse – hvad tænker I så? 

Der er flere typer af overvejelser hos deltagerne, når der spørges helt åbent ind til hvad de 

forbinder med VEU. 

En del er arketypisk set moderne og påpeger, at efteruddannelse er meget vigtigt, og at det 

bliver mere og mere vigtigt i fremtiden. Der peges spontant på: ”Kompetenceløft og ny vi-

den”. ”Spændende med nye ting”. ”Man bliver aldrig færdig med at opkvalificere sig”. 

”Man skal rykke sig i sit arbejdsliv”. ”En nødvendighed af hensyn til at kunne udøve sit 

job ordentligt”. ”Jeg er ikke dygtig uden den nyeste viden samt at der kræves diplomer og 

beviser til stadig mere”.  

Andre er knap så positive i deres første respons. De repræsenterer på forskellig vis nogle 

reproduktionsstrategier, der ikke umiddelbart fremmer kompetenceudvikling og efter-

spørgsel på mere VEU. For dem er efteruddannelse gammel vin på nye flasker: ”Nye titler 

uden indhold”. Nogle tænker derudover først på (kedelige) tidligere oplevelser og prakti-

ske forhold som: ”lektier”, ”at det er besværligt”, ”at have noget hængende over hovedet 

(MUS)”. Og enkelte påpeger, ”at hvis man ikke er boglig stærk nok, så kan man ikke, f.eks. 

hvis man skal omskoles”.  

Der er en del på tværs af arketyper5, der spontant tænker på økonomi. Det dækker bl.a. 

over omkostninger ved at deltage i efteruddannelse, at det er vanskeligt at skaffe finansie-

ring af en vikar, samt at det som oftest er VEU, der skal være relevant for arbejdet.  ”Det 

er let inden for det man selv arbejder med. Sværere inden for noget helt andet”. ”I forhold 

til at skifte job er det svært, da kurserne er meget målrettet arbejdet”.  Der er enkelte ”tra-

ditionalister”, der godt kan se nytten af efteruddannelse mv., men peger på at arbejdsgi-

verne ikke altid lever op til deres ansvar. Endelig er der brancheforskelle ” Håndværker-

branchen – nej! Det er svært at komme ud på kurset. Og man får ikke mere i løn”. 

Generelt om læringskrav  

Der er bredt set en anerkendelse af betydningen af den teknologiske udvikling, ”Det går 

stærkt”. ”Det er digitalisering: i 1994 skrev vi på skrivemaskine”. ”Vi skrev i hånden. Nu 

scanner man”. ”Der sker noget hver evigt eneste år”, og ”man skal følge med”, men det be-

mærkes af flere: ”Virksomhederne er på meget forskellige niveauer” 

                                                 
5 Se bilag 1 



 

 

20 

Der er samtidig en rimelig udbredt usikkerhed om konsekvenserne af den teknologiske ud-

vikling og værdien af selv at søge opkvalificering. ”Nytter det? (for mig)”. Hvad skal man 

gå efter, samtidig med at man ikke ønsker at forfølge VEU, som viser sig at være perspek-

tivløst.  

Der er samtidig en udbredt og en klar erkendelse af, at der sker større strukturændringer: 

Restruktureringer i private koncerner. ”Vi outsourcer”. ”Ting ryger til Polen”, og i det of-

fentlige rammer nedskæringer og besparelser bredt. Mellemlederne forsvinder, virksom-

hedslukninger og store afskedigelsesrunder.  

Det bemærkes bredt, at trusler som store strukturændringer, næsten paradoksalt, giver øget 

motivation, ligesom mange også ser nye muligheder ”Mange efteruddanner sig nu. Vi skal 

fyre 4.000 mand de næste 4 år”. 

Læringsmuligheder i jobbet 

Føler I generelt, at I lærer nye ting i jeres arbejde? 

De fleste tilkendegiver, at der foregår en løbende læring i jobbet. ”Der sker hele tiden nye 

ting. Der er behov for opkvalificering”, gerne til faglært niveau. 

Nogle giver udtryk for, at det er lyst og muligheder, der er drivende for deres læring, og at 

det er muligt i jobbet. ”En chef sagde, at hver dag er en læring. Vi er gået fra at være 7 til 

150 medarbejdere. Så der sker nye ting hele tiden. Det har udviklet mig meget”. 

Det er en del deltagere (de moderne), der ser læring og VEU som en mulighed for at for-

bedre deres egen ”employability”: ”Nye tiltag skaber nye job. Koordinator for polske kol-

legaer. Jobbet er opstået på grund af OS”, og der er andre, der refererer til, at arbejdsop-

gaverne skal løses professionelt af hensyn til kunder/ borgere. 

Nogle giver udtryk for, at deres opgaver overtages af folk med længere uddannelser: ”Jeg 

kan se i mit arbejde, at hvis vi ikke hele tiden er med og lærer nyt, så kommer der nogle 

med længere uddannelse, som tager vores job. De tager de spændende opgaver, og overla-

der de uinteressante til os. Jeg skal have noget, jeg kan lide at lave”, ”Vi er 80% akademi-

kere. Og os, der ikke er det, er nødt til at gøre noget”. Det er således tilsyneladende mere 

en nødvendighed end lyst, der driver interessen for læring (og VEU) hos disse medlemmer. 

Andre er noget opgivende, usikre overfor hvad der kræves. De peger på outsourcing, ny 

teknologi, nye regler og procedurer som eksterne krav, som man bare skal kunne leve op 

til. ”Det er ikke altid lige let”. 

Endelig er enkelte frustrerede og demotiverede: ”I mit arbejde bruger jeg kun 50% af mine 

evner. Og det passer mig godt”. Det er ofte faglærte på et højt specialistniveau – som ikke 

længere har tilfredshed i arbejdet, men søger mening i fritiden. ”Nu vil jeg gerne have lidt 

fred og spille golf og gøre, hvad der passer mig. Jeg har haft børn i mange år”. De er tæt 

på at være eksempler på en lønarbejderlivsform. Deres interesse for læring i jobbet er be-

grænset til at fastholde jobbet, og VEU er ikke interessant for dem. 

Det er interessant at se, at der er hel del, der opsøger viden og ansvar i fritiden (aftenskole, 

læser faglitteratur – fordi det er interessant, er medlem af bestyrelser og foreninger, udøver 
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frivilligt socialt arbejde o.a.). ”Jeg søger en del på nettet og læser også meget som relate-

rer sig til mit arbejde” og udbygger netværk og opnår en bredere social relationsforståelse. 

”Jeg er leder i FDF. Der lærer man at snakke med unge mennesker. Kan du håndtere en 

teenager, kan man håndtere alle. Jeg kan håndtere andre mennesker. Det lærer man 

bare”. 

Holdning til læring 

Er VEU vigtigt? 

Der er en udtalt enighed om, at efteruddannelse er vigtigt, næsten alle svarer spontant ”ja”, 

når de bliver spurgt generelt.  

Der gives mange forskellige begrundelser, som afspejler de tendenser til hastige forandrin-

ger og usikkerhed, der er nævnt tidligere: ”Man ryger af toget. Man er nødt til at følge 

med. Hvis man har en rimelig dialog med arbejdsgiveren er det typisk ikke et problem”, 

”Hvis vi ikke er bedre end dem, som presser os, har vi ikke noget arbejde længere”. 

Case citat: ”Mulighed for at have et job som ikke er fysisk belastende en dag. Om 10-15 år 

bliver det tungt.  Indsigt i al almindelighed giver lyst. Hvis jeg arbejder et sted, føler jeg, 

det er mit, og jeg interesserer mig automatisk for alt. I den forbindelse er det spændende 

for mig at vide mere om den grundlæggende sammenhæng. Det kunne være sjovt at køre 

truck for eksempel. Synes det er sjovt med store maskiner. Barrierer: minimalt IT-kend-

skab. Jeg går ikke op i det.”  

Holdning til at være udviklingsorienteret 

Der er hos deltagerne en udbredt imødekommende holdning til at være udviklingsoriente-

ret. Der angives flere bevæggrunde hertil:  

Udsigt til lønstigning bliver nævnt flere gange: ”Evnen til at lære nye ting er godt, da man 

ikke ved, hvad der sker i fremtiden. Det og lønstigning på sigt”. 

En typisk repræsentant for arketypen ”De moderne” udtrykker sig klart: ”Man skal være 

egoist. Man skal se, hvor ens fag er om 5-10 år. Fagene ændrer sig. Man skal hele tiden 

opkvalificere sig. Det er ikke nok at være ufaglært i dag. I mit fagområde ved jeg, hvor jeg 

skal være om 5 år, og jeg siger til min chef, hvad jeg skal kunne om 5 år for at kunne følge 

med”. 

Faglig stolthed spiller også en rolle, som denne lille case viser: ”Crosstraining: Kommer 

ud i andre enheder. Ser om der er noget man kan tage med hjem. De vil gerne have, vi gør 

det 1-2 gange om året – 1-2 uger ad gangen i andre kantiner. Jeg skal det 3 uger hen over-

sommeren. Ser hvordan de kører det, og andre kan også lære noget af mig. Det er ikke no-

get, man skal. Jeg er den eneste, som har været det ude ved os. Kurserne giver ikke lønhop, 

men giver en professionel stolthed”.  

Endelig kan arbejdspladsernes tilbageholdenhed være et problem: ”Det skal være af eget 

initiativ, at man tager nogle kurser. I vores branche er det ikke virksomheden, som pres-

ser”. 
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Erfaringer med VEU 

Dette afsnit ser specifikt ind på VEU, hvor formålet er at få afdækket lønmodtagernes 

kendskab til og erfaringer med forskellige VEU-tilbud. Der fokuseres på deltagernes egne 

førstehåndserfaringer, men også andenhåndserfaringer fra arbejdspladsen/kollegaer berø-

res. 

Brug af forskellige VEU former, herunder AMU og sidemandsoplæ-

ring (SO) 

Kort fortalt så er det relevant at være opmærksom på, at deltagernes erfaring med VEU er 

karakteriseret af følgende forhold: 

VEU-aktive og ikke-VEU aktive 

 De fleste har inden for de seneste år deltaget i en eller anden form for VEU 

 En del som svar på arbejdsgiverkrav, certificering, rigtig meget er internt (+ P2P) 

 AMU anvendes – men man har ikke det store overblik eller megen ros til AMU 

 AMU tages som lidt som en selvfølge, hvor man ikke har de store forventninger til 

efterfølgende effekt på egen situation – ren horisontal vedligeholdelse og certifice-

ring 

Horisontal vs. vertikal VEU-perspektiv 

 Primært horisontal orientering i VEU overvejelser 

 Skelner ikke skarpt mellem VEU og uddannelse 

 Kun ganske få har en karriere plan 

 Kun få forventer at blive mellemledere – nogle er dog allerede teamledere, koordi-

natorer mv. 

 Kun meget få eksempler på en praksis for karrierebrud vertikalt  

Forskellige VEU-former 

 Mere P2P er helt essentielt – skyldes øget specialisering 

 Megen læring er ikke boglig – instruktion i praksis 

 Praksislæring i form af sidemandsoplæring er uhyre udbredt 

 Megen ekstern læring fra kurser følges ikke ordentlig op bagefter – så hvad er ef-

fekten – nytten? 

 E-læring spiller ikke den store betydning - kun få forholder sig aktivt til det.  

Hvad har I taget af efteruddannelse? 

Det er langt de fleste deltagere i fokusgrupperne, der har deltaget i VEU i en eller flere for-

mer inden for de sidste par år.  

Det er VEU-aktiviteter, der dækker bredt på brancher og faglige områder, lige fra økonomi 

f.eks. udvidet Excel, regnskab (på flere niveauer) over sprog som spansk og fransk til 

AMU inden for transport, levnedsmiddel, samarbejde og stresshåndtering, og enkelte har 
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haft kurser i ledelse og psykologi. Der er en del af deltagerne, der har taget arbejdsmiljøud-

dannelser.  

De fleste har gennemført kurser i arbejdstiden. Enkelte har inddraget dele af deres fritid 

Det sidste år, hvad fik jer til at tage efteruddannelse?  

Der angives mange forskellige begrundelser for, at man har deltaget de sidste kurser: 

Jobsikkerhed via en mulighed for opkvalificering for at få et fast job. ”Jeg ved ikke, hvad 

jeg skal på mandag som vikar. Jeg har fået et kursus, som jeg ved er relevant ift. et firma”. 

Andre ønsker at forbedre deres egen ”employability” og søger at være fagligt og funktionel 

fleksibel: ”Jeg tog noget på nye områder. Tog et kursus i statistik. Hvis der kom en jobåb-

ning kunne jeg måske bruge det. Godt at have forskellige kompetencer”. ”Et kursus i udvi-

det Excel. Vi bruger Excel og SAP. Og jeg ville lære lidt mere om Excel. Det gjorde jeg for 

at være med i de forskellige ting og af interesse”.  

Andre peger på, at der var tale om obligatoriske kurser. ”Det var et krav, og vi fik løn” 

”Jeg fik en mail med: ”du skal”. 

Enkelte påpeger behovet for bevis for, hvad man kan: ”Jeg er kontoruddannet, men det er 

ikke det jeg laver. Grafisk opsætning af ting. Jeg har kun beviser i små kurser, men ikke en 

uddannelse. Så hvis jeg skulle søge arbejde, er det kun små kurser, som jeg har bevis på”. 

Har I fået tilstrækkelig med VEU? 

Der er en ganske stor del af deltagerne, der ikke mener, at de har fået tilstrækkelig med 

VEU-muligheder ift. deres ønsker.  

Der anføres forskellige årsager hertil, især synes tiden at være et stort problem: ”Det er 

ikke altid, man har muligheden for det fordi, man har for travlt”. ”Det er svært at finde tid 

til”. ”Tiden er en fæl faktor”. 

Nogle er tilsyneladende kommet til en grænse for, hvilke muligheder de har: ”Forsikrings-

området – det er på forsikringsakademiet. Jeg har taget det, jeg kan tage. Så hvad nu? ” 

En anden deltager siger:  ”Der er måske ikke de kurser, som passer”.  

Enkelte angiver, at de har behov for reel omskoling, fordi deres EUD ikke er tidssvarende 

eller efterspurgt længere. ”Min branche er nærmest ikke eksisterende. Problemet er, det 

ikke er faglærte længere. Jeg har taget en uddannelse, som er ubrugelig”. ”Om 10 år er 

der ingen bankfilialer mere”. 
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Sidemandsoplæring mv. set som del VEU 

Efteruddannelse er noget andet end sidemandsoplæring? 

Sidemandsoplæring (P2P) er, ifølge mange af deltagerne særdeles udbredt: ”Vi bruger 

lang tid på at sidemandsoplære ude ved os. Man skal prøve det med hænderne også”.  

Der er generelt en positiv tilgang til denne form for VEU. ”Det giver mig en tilfredsstil-

lelse, når jeg ser, at en kollega forstår, det jeg siger. Det bruger vi meget”, ”Jeg lærer no-

get om mig selv, når jeg skal lære videre”. 

Det understreges mange gange, at det er nødvendigt med en kombination af teori og prak-

sis. ”Der er nogle praktiske og teoretiske ting, som skal være i orden ift. efteruddannelse. 

Men det optimale ville være, at blive lært op. Det kan hurtigt blive for bogligt. Men en 

kombination vil være ideelt”. At det også kan være en nødvendighed ses bl.a. af denne ud-

talelse: ”Jeg bliver aldrig teoretiker. Jeg føler ikke som sådan, jeg har lært noget nyt”. En-

kelte går så langt, at de siger: ”Der er stor forskel fra teamoplæring/sidemandsoplæring til 

efteruddannelse.” 

Men det er ikke altid let: ”Man skal tænke sig godt om. Det er hårdt at oplære en ny”. 

Rammer og vilkår spiller en betydelig rolle, fremhæves det af flere: ”Det er svært med de 

rammer og de skift”. ”Vi har for lidt tid. Jeg har en følelse af manglende forståelse fra kol-

leger, som ikke forstår, at man ikke kan køre på samme niveau”. ”Det er jo klart, at man 

skal køre ned i tempo, når man har en lærling”.  

En enkelt deltager peger på, at det at forestå sidemandsoplæring også kan læres, og at det 

er nyttigt: ”Jeg er uddannet i sidemandsoplæring. Hvis man får en ordentlig instruktion, 

slipper man for at rette fejl efterfølgende”. 

Teams og selvstyrende grupper anvendes flere steder, selvom det ikke er alle deltagerne, 

der er sig bevidst, at det er en form for læring.” Vi arbejder sådan hver dag. Man skal 

snakke om det i teamet”, ”Det gør man nogen gange, hvis vi er 3-4 mand om de her opga-

ver. Nogle gør nogle specifikke ting hver, og man finder ud af, at det er bedre, hvis vi gør 

det sådan her sammen.”, ” Man ser en kollega og ser, at han gør det på en smartere måde 

– det kan inspirere”, ”Nye EDB-processer. Kræver nogle af de gamle og nogle af de nye 

for at udvikle. Man bliver lettere at styre sådan et program bagefter”. 

En påpeger, at sidemandsoplæring kan ses som en nødvendighed, som følge af nye korte 

uddannelser: ”Jeg har fået 2 nye folk ud – montører. Denne her uddannelse er 1-årig. De 

har sprunget meget over. Og pludseligt arbejder de som os andre, men de kan ikke nok. 

Det kræver meget sidemandsoplæring”. 

Motivation for VEU 

Formålet med dette afsnit er at få afdækket lønmodtagernes motivation for at deltage i 

VEU – og hvordan motivationen evt. varierer for forskellige tilbud i VEU-systemet samt 

for forskellige LO-segmenter (baseret på en sociologisk referenceramme). Der søges viden 

om: hvilket udbytte målgruppen forventer/forventede af VEU, og hvilket udbytte de har fået 

af VEU (bl.a. ift. employability 
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Lyst og nødvendighed 

Der er overordnet to generelle motivationsfaktorer: lyst til læring og nødvendighed af læ-

ring. 

Lyst: Det skal give mening, være relevant, give inspiration, skabe nye muligheder for mig! 

Nødvendighed: Fyringsrisiko – dårligere salgbarhed på arbejdsmarkedet samt effekter af 

ny teknologi – nye opgaver vs. substitution  

Hvad kunne generelt være grunden til efteruddannelse? 

Deltagerne peger på en lang række kendte positive motivationsfaktorer for at efteruddanne 

sig. Det er jobsikkerhed, lønforhøjelse, selvtillid, personlig udvikling, netværk, mulighed 

for jobskifte, udvikle sig mod en bedre fremtid og fremtidssikring i det hele taget. Enkelte 

nævner også, at efteruddannelse medvirker til forstærkning af virksomhedens kompetence-

niveau. 

Hvad er det der gør, at man får lyst?  

Deltagerne formulerer sig rimelig klart om, hvad der skaber lyst til læring og VEU mere 

generelt. Der er mange især blandt de moderne, der peger på, at man skal have et ”drive” 

og nysgerrighed: ”Det er lysten, der driver værket. Det er interessen”. ”Det er det ”drive” 

til at gøre det. Ellers bliver du halvhjertet”, ”Hvorfor virker tingene som de gør? Jeg vil 

vide mere”, ”En naturlig nysgerrighed”.  

Andre matcher mere nogle reproduktionsstrategier, hvor lysten er relateret til, hvordan de 

kan fastholde og forbedre deres position på arbejdsmarkedet: ”Jeg vil gerne blive bedre til 

mit job. Skabe bedre sammenhold. Hjælpe med situationer på arbejdspladsen”, ”Man får 

lov til at føre andre maskiner og større maskiner.  Afveksling. Det er fedt at lære nyt”. Der 

er her klart tale om positive begrundelser.  

Der er dog enkelte, der er mere tilbageholdende: ”Man keder sig på arbejde”, ”Savner ud-

fordringer”, og en enkelt ser VEU som noget næsten rekreativt: ”Væk fra dagligdagen”.  

Det er endelig også personlige ambitioner og stolthed. som driver lysten: ”En ting er det 

faglige, men andet er det personlige, der følger med”. Pointen ses tydeligt i denne lille ca-

sehistorie: ”For mig er det ikke nød. Og det er også konkurrencepræget. Jeg er den ældste 

ude ved mig. Men det er det der med, at jeg kun er catere. Jeg vil gerne være ligeså dygtig 

som dem. Jeg vil gerne kunne vise, at jeg også kan det der. For at vise dem at jeg også kan 

noget. Jeg har altid haft den der vilje til at lære mere”.  

Barrierer 

Over for de nævnte faktorer, der driver motivationen i form af lyst til VEU, fremhæver del-

tagerne en række barrierer og ikke mindst usikkerheder, som betydningsfulde for motivati-

onen ift. VEU.  

Deltagerne formulerer det forskelligt, men der er en tendens i retning af, at især forhold re-

lateret til personlig usikkerhed, men også tid og hensyn til familien, tilrettelæggelsen af 

VEU og virksomhedsledelsen indstilling/opbakning samt endelig økonomien omkring 

VEU, er temaer, der har betydning for motivationen    
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Personlig usikkerhed 

Der er mange former for personligt relaterede usikkerheder, der kan ses som barrierer for 

VEU-aktivitet: ”Hvad er man i stand til. Både hvad man kan få lov til, og hvad man reelt 

kan gennemføre”, ”Jeg er ordblind, så noget akademisk skal jeg holde mig fra”, ”Jeg ville 

starte på et forløb, jeg vidste jeg ikke kunne klare i det tidsforløb, så jeg sagde nej”, ”Kan 

helbredet følge med (jobbet som SOSU)”, ”Jeg har nogle kollegaer som ikke har egenska-

ber til at tage efteruddannelse”. 

En anden form for usikkerhed og tvivl om relevans af VEU er relateret direkte til arbejdssi-

tuationen: ”Har jeg brug for det? Og hvis jeg bliver tilbudt noget, og jeg siger nej, hvad vil 

det betyde i det hele taget? ”,”Har jeg lyst, og hvad følger med? Hvor meget følger med i 

det her kursus? ”,”Har jeg lysten? Kan jeg/skal jeg? Nytter det og vil jeg ofre tid? Kan jeg 

bestride det job, jeg har uden uddannelse?”, ”Kan man gennemføre, og kan man bruge 

det? Viser det sig at arbejdet kan bruge det. Der er en masse usikkerheder forbundet med 

det”. ”Jeg gider ikke bruge tid på noget, jeg ikke skal bruge. Så hellere vente. Jeg er meget 

selektiv. Det skal være relevant”. 

Der er enkelte deltagere, der meget kontant peger på nogle centrale demotiverede forhold: 

”Hvis jeg ikke kan se formålet i det, er jeg ikke motiveret”, ”Det kan være, man er tilfreds 

med, hvor man sidder – så har man ikke lysten”, ”Min erfaring kan også stå i vejen – hvis 

jeg kan det, jeg skal, kan det også virke som en begrænsning for at tage VEU”. 

Endelig er der en del personlig usikkerhed, der giver indtryk af, at man næsten har opgivet 

på forhånd: ”Jeg kan ikke. En anden kan gøre det for mig. Der er en anden på arbejdet, 

man kan få til det”, ”Overskuddet – det kan jeg godt have svært ved”, ”Og hvis man har 

skiftende arbejdstider”, ”Man kan være bange for forandringer. Usikkerheden over noget 

man ikke har styr på” og endelig er der den næsten ultimative usikkerhed: ”Alder”. Det 

var tydeligt, at de ældste deltagere var mere opgivende, når det kom til muligheder og nytte 

af VEU end de yngre. 

Tid og familien 

Der er ingen tvivl om, at især deltagere, der har en lønmodtagerlivsform, lægger meget stor 

vægt på at VEU tager tid, tid som kan anvendes bedre f.eks. med familien: ”Jeg vil ikke 

være væk hjemmefra en hel uge”, ”Tid med familie, undgå stress (har være indlagt med 

stress), ”Hvor mange timer skal jeg bruge? ”,”Der er mange af mine kollegaer, som ikke 

har lyst. De ville ikke gøre det i deres fritid”.   

Økonomi 

Selvom der er mange forskellige muligheder for hel eller delvis kompensation for udgifter 

/løntab i forbindelse med VEU, oplever mange deltagere, at økonomien er begrænsende, 

især hvis arbejdsgiveren ikke vil tillade, at VEU gennemføres i arbejdstiden: ”Det er træls 

med økonomiske begrænsninger”, ”Hvis jeg selv skal betale, skal jeg overveje økonomien i 

det”, ”Jeg kan ikke betale mange tusinde for et kursus. Tiden, skal undvære familien, og de 

skal undvære pengene”, ”Jeg vil meget gerne have et svendebrev, men det koster 30.000”. 
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Tid og tilrettelæggelse af kurser 

Ud over økonomien er spørgsmålet, om VEU kan/skal afvikles i eller helt/delvist uden for 

arbejdstiden også en faktor, der spiller en rolle for mange: ”Det er et minus, at det er i fri-

tiden. Jeg mener helt ærligt, at hvis man skal holde fast i den danske model …. så”, ”Kur-

ser i arbejdstiden (har jeg været på de seneste år)”, ”Det kan også være et issue, hvis man 

skal gøre det i fritiden. Så går man måske ned med stress”, ”Tiden. Både arbejdsmæssigt 

og privat. Hvis kurserne ligger på dårlige tidspunkter”, ”Ingen tid til forberedelse. Skal 

læse over 100 sider til hver gang”. Der er dog enkelte, der peger på positive effekter af, at 

VEU foregår uden for den traditionelle arbejdstid:” Der sker noget, når det er med over-

natning. Man får snakket om noget andet og får vendt andre ting om aftenen”. Det skal be-

mærkes, at sådanne holdninger som oftest følges af en forventning om, at der er løn/beta-

ling for hele forløbet. 

Virksomheden/ledelsen rolle 

Endelig nævnes det af en del deltagere, at vilkår på arbejdspladsen og ledelsens opbakning 

er af betydning for motivationen: ”Har man vist lysten, skal man opfordres af kolleger og 

chef”, ”Nogle kan blive stødt over det og ser det som en kritik, at man skal have flere kom-

petencer”, ”Arbejdsgiveren kan være imod. Chefen – han kan sige nej. Jeg taler selv af 

personlig erfaring”. 

Der er en del, især blandt traditionalister, der peger på vikarproblematikken og relationen 

til kollegaerne – hvis man tager på kursus i arbejdstiden, kan det skabe barrierer: ”Det som 

er sværest er, at jeg skal væk på arbejdet. Vi er skåret helt ind til benet. Hvis nogen er væk, 

skal andre løbe hurtigere. Der vil ikke komme en vikar ind for mig, og det afholder mig for 

at tage flere kurser. Mine kolleger mærker afsavn, når man er væk”, ”Forståelse for at kol-

legerne ikke skal løbe stærkere. Og vikaren koster mere. Man skal ikke have den der skyld-

følelse, fordi andre skal løbe stærkere”: ”Arbejdsmængden, når man kommer tilbage til ar-

bejdet efter uddannelse”. Der er således en vigtig påpegning af, at der er en sammenhæng 

mellem lyst til VEU og de kollegiale forhold: ”Man mangler jo, når man er væk, så der kan 

være en dårlig stemning omkring det på arbejdspladsen. Folk skal løbe stærkere”. Der er 

her tale om en kollektiv problemstilling, som kan være interessant at forholde sig til fagpo-

litisk og lokalt på de enkelte arbejdspladser. 

Nødvendighed/trussel om opsigelse 

Det er i alle fokusgrupper en gennemgående tendens, at selvom lysten (og barrierer for mo-

tivationen) er af væsentlig betydning for deltagernes overvejelser, så spiller forskellige for-

mer for trusler en mindst lige så afgørende rolle som motivationsfaktor – en negativ moti-

vationsfaktor kan man hævde.  

Det er en faktor, der er gennemgående for alle uanset sociologiske tilhørsforhold og præfe-

rencer ift. VEU. Det fremgår tydeligt, at de følgende udsagn, hvor især en trussel om af-

skedigelse for en del deltagere øger motivationen, også selvom man er præget af en lønar-

bejderlivsform: ”Hvis jeg ikke var truet af en fyring, ville jeg ikke have lyst”, ”Tanken om 

nyt job. Man har jo et godt job, men det er et job uden fremtid. Man er begyndt at blive 

tvunget”, ”Når man er bedre til sit arbejde, er man sværere at undvære – hvis man er god 

til tingene”, ”Jeg havde en onkel som hver 3. måned skulle til eksamener. De var nødt til 
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hele tiden at uddanne sig, da der kommer ny hardware og software”, ” IT-medarbejdere 

bliver fyret, hvis de ikke består kurser”, ”Nogen skal ledes og andre er anderledes. Nogen 

går på arbejde fra 8-16 og er der bare og andre vil gerne lære og hjælpe og sætte sig ind i 

tingene”.  

Det er selvfølgelig vanskeligt at vurdere, hvor meget motivationen er et resultat af lysten til 

VEU sat over for usikkerheder og overvejelser om nødvendigheder. Direkte adspurgt an-

gav deltagerne, at nødvendighed spiller en stor rolle, men det gør lysten også (vurderin-

gerne svingede mellem 40/60 til 60/40) 

Udbytte af VEU 

Deltagerne er også blevet bedt om at forholde sig til udbyttet af de former for VEU, de har 

deltaget i inden for det sidste år til to. Det er tydeligt, at udbyttet opleves som varierende 

alt efter motivation og vilkår. 

Det er vigtigt at bemærke, at det kun er ganske få deltagere, hvor efteruddannelsesaktivite-

terne har været en del af en vertikal læringsproces. Enkelte har været/er midt i en omsko-

lingssituation, uddannelsesskift og har f.eks. fokus på HF og en senere videreuddannelse. 

De fleste oplever, at VEU for dem har haft fokus på virksomhedens nære behov, har været 

af kort varighed og har været rettet imod en horisontal opdatering af eksisterende kompe-

tencer. 

Mange giver udtryk for, at de har opnået et positivt udbytte af de VEU-aktiviteter de har 

været en del af. ”Jeg synes, det sidste jeg var på, var overraskede positivt. Fik flere red-

skaber end forventet”, ”Jeg bruger mit hver dag. Jeg kører bussen hver dag. VEU i at tage 

imod svage (er på et plejecenter)”. 

Der er især et positivt udbytte, hvis kurset opleves som praksisnært, og når man får indsigt 

i koblingen mellem teori og praksis. ”Baggrunden for hvorfor vi gør, som vi gør”, ”Man 

kan sætte sig ind i flere ting og mere forståelse for sammenhænge”, ”Jeg vidste meget på 

forhånd. Italesættelsen hjælper ind til at tænke mere over det”. 

En del tilkendegiver, at de har fået konkrete redskaber og fået højnet deres faglige indsigt: 

”Helt lavpraktiske kurser i IT bruger man meget hos virksomhed XX. Så kan man taste ind 

i et Excel-ark”, ”Når jeg går hen og spørger om noget, får jeg måske en enkelt ting at 

vide, som er taget ud af helheden. Hvis jeg får et kursus i et computersystem, kan jeg se det 

hele bedre. En grundlæggende forståelse for helheden”. 

En del peger på de sociale kollegiale netværk, der kan udbygges, når man er på kursus 

(samme) som et vigtigt udbytte: ”På nogle kurser har man lært noget, men om aftenen 

nede i baren har man udvekslet erfaringer, og det er jo stadig en del af kurset. Så både un-

dervisningen og netværket”, ”Relationen til de andre på kurset. Jeg er overrasket over, 

hvor meget vi ses”.   

Det kollegiale spiller også en rolle og flere peger på, at de opnår mere selvtillid: ”Kolle-

gaer kan også komme til én. Det højner ens faglige indsigt. Og selvtillid. Det er fedt, når 

kollegaerne kommer og spørger til noget”. 

Det er dog også værd at påpege, at en del giver udtryk for, at VEU ikke giver det input 

mange forventede, og at det ikke er så brugbart på arbejdspladsen bagefter: ”Jeg har taget 
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et kursus, hvor jeg ikke har kunnet bruge det, fordi det ikke har noget med min dagligdag 

at gøre”. ”Meget spildtid. Og arbejdet har betalt mange penge. Kollegaerne har undværet 

mig. Jeg havde også forventet højere niveau på flere kurser”. Det sidste jeg var på, var su-

perhyggeligt og fik nærvær med kolleger, men jeg lærte ikke så meget”.  

Der er enkelte, der peger på muligheder for at forøge udbyttet af VEU: ”Niveauopdeling 

ville gøre man kunne lære bedre”, og ”Kursusafholderen skal vide lidt om kursisternes 

baggrund”.  

Holdninger til de ikke-VEU-aktive 

Deltagerne er også blevet bedt om at forholde sig til kollegaer, der ikke er VEU-aktive. 

Der er en del forskellige holdninger til disse kollegaer.  

Den følgende lille case er ganske illustrativ for kompleksiteten i mange af deltagernes 

holdning: ”Det er forskelligt i forhold til de forskellige arbejdspladser. Man skal kunne 

løfte det, man skal kunne løfte. Min erfaring fra en tidligere arbejdsplads var, at flere 

kunne gemme sig bag andre og lavede ingenting. Chefen kunne ikke se det. Der kunne de 

godt bruge efteruddannelse. Men man siger ikke noget. Jeg synes jo ikke, det er smart, at 

personen ikke kunne passe sit arbejde. Og det er mindre smart af os andre at lade det stå 

til og lade personen arbejde”.  

Der er en del refleksioner over kollektive problemstillinger, men her ikke direkte rettet 

imod ledelsen, men mod kollegaerne, som det bl.a. kommer til udtryk i det følgende: 

”Nogle tror, de er gode og ikke er det. Og det er faktisk et problem”, ”Min kollega kan 

ikke løfte de samme arbejdsopgaver, og byrden kommer på os andre”, ”Nogle bliver en 

byrde for de andre, og andre har en jobfunktion, hvor det hele står stille. Dem som kun har 

få år tilbage…”,  

Der er blandt en del en relativ udbredt negativ holdning til ikke at tage ansvar for sin egen 

situation: ”Folk, som har været der i mange år – de har et ubehag for at lære nye ting. De 

plejer at gøre det anderledes. Man tænker de burde gøre det (være VEU-aktive). Man kan 

ikke bare sige, man gør, som man plejer. Man skal følge med tiden. De kan ikke klare job-

bet uden”. ”Man tager da ejerskab for ens arbejdsliv”, ”For nogen kan det have konse-

kvenser. De kan ikke forvente at være i jobbet”. 

En del påpeger, at man har en forpligtigelse over for sine kolleger og arbejdsplads til at 

tage efteruddannelse: ” Selvfølgelig skal man levere det bedste. Og hvis det kræves, så ja til 

efteruddannelse”, ”Hvis jeg ikke kan udføre de opgaver jeg skal, kan jeg miste min autori-

sation. Jeg har en pligt.”  

Der er også overvejelser om værdien af at være uafhængig og ligeværdig. ”Man kan ud-

føre opgaver uafhængigt af andres hjælp. Jo mere lige vi kan blive, jo bedre er det. Det er 

bedre, end at der er nogle som hænger. Vi skal kunne kigge hinanden i øjnene”. 

Nogle deltagere er mere åbne og imødekommende: ”Der er altid nogen, som ikke er inte-

resseret”, ”Det burde være okay”, ”Det er ikke noget, man altid selv bestemmer” 

Endelig er der nogle, der udviser en vis kollegial bekymring: ”Kender en der ikke har lyst. 

Hvor jeg bliver nervøs og bekymret på hendes vegne, hvis der sker en ny strukturering. 

Please, kan du ikke se det – tænker jeg?”,” Virksomhederne bliver også nødt til at udvikle 
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sig. Der er et personligt valg, og det er okay at sige nej. Spørgsmålet er, om det er smart, 

hvis det har betydning for deres job”.  

Bevis for egne kompetencer? 

Deltagerne tilkendegiver, at man typisk ikke systematisk har bevis for egne kompetencer, 

og at der nok er et behov for et bevis, men det er ikke et punkt, der virker kritisk for de fle-

ste: ”Jeg har ansvaret for klagebehandlingen. Giver svar til kunderne. Personlige og tek-

niske kunder. Har lært meget af det. Det er ikke noget, jeg har papir på, men en viden og 

erfaring jeg kan tage med videre”, ”Man har ikke papir på den erfaring, man har opbyg-

get i mange år. Det har man jo ikke”, ”Jeg har ikke kort på bordet, jeg har levet mere fra 

dag til dag. Så længe det går godt, går det godt. Men nu skal jeg søge arbejde igen”. ”Jeg 

har været til en samtale, hvor jeg ikke skulle vise noget, men de vidste, hvad jeg kunne, og 

hvad det står for”.  

Over for denne lidt laissez fair-agtige holdning er der andre deltagere, der godt kan se hen-

sigtsmæssigheden i at kunne dokumentere egne kompetencer: ”Jeg tror i dag, når man 

sender en ansøgning, at man viser, man bliver ved, at man holder sin uddannelse ved 

lige”, ”For mig er det vigtigt at få papir på det, så jeg har noget at lægge frem”, ”Det bli-

ver mere dokumentationsagtigt det, man skal lægge frem. Jeg vil gerne have et spillekort 

med i beviser”.  

Har I overblik over kurser, som er relevante? 

Deltagerne gav generelt udtryk for, at det kniber med at skabe sig overblik over hvilket ud-

bud af VEU/kurser, der kan være relevante for dem. De er bevidste om, at meget kan fin-

des på nettet, men finder det svært at finde det, der er relevant: ”Jeg ved godt, der er hjem-

mesider osv., men at finde dem, som er relevante er utroligt svært”. ”Jeg har ikke noget 

overblik”, ”Ikke (overblik over) alt hvad der findes. Mange udbydere. Vil man have noget 

specifikt, skal man vide, hvad man skal kigge efter”,” For vores vedkommende tror jeg 

bare, vi skal søge kursus inden for den gren, vi er. Ingen vil søge for at få en videregående 

uddannelse. Jeg tænker ikke over at skulle omskoles til noget andet”, ”Da jeg var arbejds-

løs sidst, havde jeg svært ved at se, hvad jeg kunne bygge ovenpå”.  

Tænker I, at I får mere brug for efteruddannelse i frem-
tiden end nu? 

Adspurgt, om man får brug for mere VEU i fremtiden, er langt de fleste klar over, at det 

kan blive nødvendigt at overveje VEU: ”Ja. Udviklingen har aldrig stået stille, og det er 

mere specialiseret. Og man skal dokumentere mere og mere”, ”Den digitaliserede bølge – 

det går ikke, at man ikke kan finde ud af Excel. Det bliver presset af tendenserne”. ”Én (på 

arbejdet) er blevet fyret, fordi hun ikke kunne bruge computer”, ”Vi har fået ansat en ”fle-

xer”, som aldrig har rørt en PC, jeg skal undervise hende i at bruge en maskine. Hun kan 

ikke få lov at få job, hvis hun ikke lærer det”. ”NemID – der startede det. Der kom bølgen. 

Man kan intet uden NemID. Alt er igennem PC”. 
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Der var ingen i deltagerkredsen, der direkte afviste, at der vil være et større behov i fremti-

den, men ikke alle bød ind med bud på, hvorfor og hvad det har af konsekvenser. 

Sendt på kursus i nedgangsperiode? 

Deltagerne bekræftede i nogle tilfælde, at man kan blive sendt på kursus i nedgangperio-

der, og at det er fornuftigt som alternativ til en afskedigelse: ”Det er få tilfælde, hvor man 

bliver sendt ud på uddannelse i en stille periode”, ”Jeg har prøvet det. Vi blev alle sendt 

på kursus i nedgang”.  

Det er dog værd at bemærke, at mange deltagere ikke havde egne erfaringer med at blive 

sendt på kurser i nedgangsperioder. 

Fagforeninger og kompetencefonde 

Tænker I fagforeninger, når I tænker efteruddannelse? 

Deltagernes reaktion på spørgsmålet om fagforeningernes rolle, konkret ift. VEU, var præ-

get af, at man ikke var lige velorienteret om, hvad a-kasser og hvad fagforeninger kan til-

byde. Kendskabet til kompetencefondene var blandt deltagerne begrænset. De, der havde 

konkrete erfaringer med enten VEU i fagforeningsregi og med kompetencefondene var ge-

nerelt positive over for intentionerne, men også småkritiske.  

Argumenterne var bl.a.: ”Umiddelbart har jeg set, hvad fagforeningen kan tilbyde – hvis 

du er ledig, kan du få alting. Det kan man ikke, når man er i arbejde. Det jeg gerne vil, 

kunne jeg ikke få i min fagforening”, ”Jeg blev sendt på kursus (af fagforeningen). Jeg 

blev bedt om det, og jeg fik ikke noget ud af det”. Enkelte (som ikke var TR) var dog mere 

positive: ”De kæmper for, at vi kan få. Virksomhederne er ikke altid interesserede”. 

Det var dog tydeligt, at deltagerne, når de blev spurgt direkte og konkret, forbinder fagfor-

eningen med VEU i et eller andet omfang: ”Det var i den forbindelse, man fik ret til de 14 

dage om året”, ”Man bliver bombarderet med nyhedsbreve fra dem hele tiden”, ”Man får 

et kursuskatalog orienteret over mod håndværkerbranchen”. Der var også nogle, der 

kendte til mulighederne for at få rådgivning om VEU: ”Jeg tror FOA har tilbud om det”, 

”Jeg kan kun snakke for XX fagforening, men jeg ved, der er nogen jeg kan henvende mig 

til, som ved noget om mit område. Kan få vejledning i fagforeningen og få svar”, ”Jeg har 

brugt min FF til min kollega for at vide, om han kunne få støtte til et specifikt kursus”. 

Kompetencefonde 

Deltagerne blev direkte spurgt til deres kendskab til kompetencefondene, og hvilke mulig-

heder man som medlem har ift. VEU og finansiering af kurser. Der var en del usikkerhed, 

og der manglende konkret viden om, hvad der er af muligheder i fondene: ”Jeg vidste ikke, 

man bare kunne søge”, ”Jeg har ikke haft mulighed for bare at kunne søge”, ”Jeg har ikke 

hørt om det” var nogle af de udtalelser, der kom fra deltagerne. 
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Nogle deltagere havde dog både kendskab og erfaring med at anvende kompetencefon-

dene: ”Du har mulighed for at få dækket udgifter, når du søger”, ”Jeg har fået kurser der-

igennem. Konflikthåndtering. God idé i virksomhed XX”, ”Jeg har benyttet mig af den. Kø-

rekort til lastbil”, ”Har kollegaer som har fået det”. 

Det var dog, trods et vist kendskab og erfaring til kompetencefondene, tydeligt, at deltager-

kredsen ikke ser dem som en del af en offensiv dagsorden endsige som en væsentlig del af 

deres motivation for VEU. Der er ganske givet fortsat et væsentligt kommunikationsbehov, 

når det kommer til kompetencefondene. 

Rettigheder vs. pligt 

Hvad hvis man havde pligt til at tage efteruddannelse, hvad tænker 

I? 

Deltagerne reagerede på et generelt niveau forbeholdent og sågar negativt på, at det skal 

være en pligt at tage efteruddannelse. Det var næsten uafhængig af arketype og sociologi-

ske gruppe. Argumenterne var, især fra individualister og traditionalister direkte og princi-

pielt afvisende: ”Ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal”. ”Pligt er demotiverende”, ”Nej! 

Der er nogle, som ikke har lyst til det. Jeg går ikke ind for tvang. Der kan komme noget 

rigtig skidt ud af det. Måske sygemelding. Stress”,” Dumt at sende til VEU, hvis man ikke 

kan rumme det”. 

Andre deltagere – ofte med forskellige reproduktionsstrategier og nogle traditionalister, 

havde nogle konditioner om relevans og mening som væsentlige forbehold, og stiller sig 

samtidig tvivlende over for pligtkravet: ”Jeg synes, det er en pligt at udvikle sig gennem 

livet, men jeg bryder mig ikke om ordet pligt”, ”Jeg synes, det er en dårlig idé. Det skal 

være relevant. Det skal ikke være en pligt, hvis det ikke er relevant nok”, ”Det skal ikke 

blive pres. Hvis du arbejder 37 timer og skal på kursus og efteruddannelse?!.”, ”Hvis det 

er skal, så skal man også sikres på andre områder – økonomisk, og man skal være hjemme 

hver aften”, ” Med mindre man får sagt, at det her er noget, du kan bruge og hvorfor. Det 

skal være noget, man kan som gruppe”. 

Der var også nogle, der tilkendegav, at det var en god idé, men det skal give personlig me-

ning og være selvvalgt, ikke noget arbejdsgivere bestemmer. Det er især faglærte med en 

vis erfaring, der var mere positivt indstillet, hvis rammerne og vilkår var i orden: ”Så vil 

jeg gøre det selvfølgelig. Når jeg er inde i et fag, som interesserer mig er det fint. Jeg er 

bare imod VEU for VEU’s skyld. Der skal være et formål med det”, ”Før havde jeg pligt 

til at tage 4 efteruddannelser. Ellers blev man budt på en kop kaffe af en kollega”, ” Selv-

valgt VEU. Du skal tage dem i nogle uger om året”.  

Enkelte advarede om risikoen for en modreaktion: ”Det kan blive en ren modreaktion. Vi 

har nogle obligatoriske kurser, men ellers tror jeg ikke, det er sådan, man motiverer folk”, 

”Det er svært at tage stilling til. Den havde jeg ikke set komme”. 
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To konkrete forslag 

Deltagerne blev derefter forelagt to konkrete forslag til, hvorledes en pligt-model kunne se 

ud. I forhold til deltagernes reaktion på det generelle pligtkrav var der en mere imødekom-

mende holdning til begge forslag, men i forskellig grad og under forskellige konditioner.  

Forslag 1:  Efter 2 år skal man påbegynde en VEUD 

Det første forslag var formuleret nogenlunde således: Hvis man forestiller sig for ufag-

lærte, at de får skrevet ind i deres ansættelseskontrakt, at de skal gennemføre en uddan-

nelse efter 2 år (faglært) og er sikret løn imens? 

Her var deltagerne generelt på bølgelængde med forslaget, men havde også vanskeligt ved 

at forstå den konkrete udformning, og nogle understregede, at man allerede har noget, der 

ligner – ligesom man også påpegede de eksisterende vanskeligheder og begrænsninger 

med voksenlærlingeordningen. 

De positive argumenter for forslaget var bl.a.:” Det afspejler tendenserne i samfundet. 

Ufaglært til specialiseret. Jeg kan ikke se en ulempe ved det”, ”Den er god – der er en gu-

lerod”, ”Hvis den ufaglærte sikres job, så ligner det noget”, ”Så er man jo sådan set klar 

over det. Det er en god idé. Hvis det er det man siger ja til, er det vel fint”. 

Nogle var lidt bekymrede over, at det skulle være en pligt og argumenterede mere for, at 

det skulle være et tilbud, samt at der ville være nogle praktiske forhold i relationen mellem 

VEU og EUD, der skal indtænkes i en evt. pligt-model. Argumenterne var bl.a.: ”Umiddel-

bart vil jeg sige, at sådan et tilbud vil være en god idé. Det vil ramme nogle, som godt 

kunne tænke sig det, men ikke kan fuldføre arbejdet”, ”Man motiveres nok af forskellige 

ting. Jeg vil hellere formulere det som et tilbud ikke pligt. Vi har lige diskuteret det i for-

hold til, at vi skal motionere i arbejdet. Men da det er en tvangsting, så skal de ikke be-

stemme det”, ”God idé. Men lægger pres på de mennesker med kravet om uddannelse”, 

”De skal have nogle kurser op til, at man skal have erhvervsuddannelser” 

Endelig var der nogle deltagere, der satte spørgsmålstegn ved idéen ved at påpege, at det 

ikke ville være let at få arbejdsgiverne med på en sådan tanke: ”Det hænger virksomhe-

derne op på et længere ansættelses-forløb end de 2 år. Jeg ved ikke om arbejdspladserne 

synes, det er relevant eller interessant”,” Jeg tror også, der er mange arbejdsgivere, som 

vil stritte imod det der”, ”En mindre entreprenør kan det blive et problem”.  

Forslag 2: Opsparingsmodel som pligt 

Den anden idé var udformet som en opsparingsmodel, hvor man vil have 14 dage pr. år til 

at tage efteruddannelse som pligt. 

Her var deltagerne umiddelbart positive, men påpegede også, at det var vel noget, man al-

lerede havde ret til i mange overenskomster – forskellen var vel bare, at det skulle gøres til 

en pligt at anvende ordningen. 

Argumenterne var bl.a.:” Super idé”, ”Det var noget af det, nogle snakkede om på lønsed-

len. Så er det visualiseret (at man har ret og pligt)”. 
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Andre var usikre over modelkonstruktionen: ”Er det kun dage eller kursuspris? Med min-

dre der følger kursuspris med, så vil jeg ikke”, ”Hvad er konsekvensen, hvis ikke man bru-

ger det? Hvis man siger, det er en pligt”, ” Hvem skal så bestemme, hvad man skal tage 

VEU i? Hvis det er en pligt, går virksomheden nok ikke med til, at medarbejderen selv be-

stemmer”, ”Er det arbejdsrelateret eller? Ellers må man bruge sin fritid”. ”Man sparer 

noget op pr. måned og sætter til side ligesom feriepenge”.  

Nogle var bekymrede for, hvad der skulle ske, hvis man ikke anvendte sin ret – når det nu 

var en pligt: ”Det er vigtigt, at arbejdsgiveren ikke bruger det mod en, hvis man ikke bru-

ger det”.   

En del af bekymringen gik også på, hvad der skulle ske, hvis man nu bare ikke har lyst til 

det? Her var argumenterne meget lig de argumenter, der er kommet frem tidligere om mo-

tivation for VEU, men tonen var lidt mere konsekvent over for kollegaer, der ikke ville be-

nytte en rettighed, selvom det i modellen faktisk er en pligt. Argumenterne fra bl.a. nogle 

traditionalister var: ” Så er der nok nogle i gruppen som har. Vi skal sikre vores egen funk-

tion. Hvis ingen gør det, ved vi godt, hvad klokken er slået.”,”Det er et spørgsmål om liv 

eller død ude ved os, hvis vi ikke gør det”,” Så længe det er relevant, kan man godt snakke 

om pligt til at efteruddanne sig”,” Man skylder sine kollegaer det. Friløbere er ikke 

sjove”, ”Kollegaerne vil se skævt til én, hvis man ikke gider noget som helst”.  
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Bilag 1: Tematiske og teoretiske overvejelser 

Der er generelt sammenhæng mellem uddannelsesbaggrund og motivation til at deltage i 

VEU.  

Når det gælder LO-forbundenes medlemmer viste trepartsudvalgets analyse fra 20066, at 

faglærte kun i begrænset omfang selv afsøgte uddannelsesmuligheder og kun i begrænset 

omfang selv tog initiativ til deltagelse. De ufaglærte var generelt mindre motiverede for 

uddannelse og mindre opsøgende og initiativtagende i forhold til VEU end alle andre grup-

per på arbejdsmarkedet.  

Denne situation har i en lang årrække peget på, at der kan være specifikke motivationsfak-

torer på spil, som begrænser lønmodtagergruppernes brug af VEU. Den kvantitative sur-

veyanalyse, der udarbejdes til VEU-ekspertgruppen, er bl.a. en opfølgning på disse fin-

dings7. Helt overordnet er der ikke den store forskel i de resultater som analyserne fra 2006 

og 2017 når frem til. Der er stadig de samme forskelle faggrupperne imellem. Der er såle-

des ikke, i de 10-11 år der er gået, sket nogen nævneværdig positiv forbedring af f.eks. 

ufaglærtes VEU aktivitet.   

Konsulentteamets udgangspunkt er, at det er utilstrækkeligt kun tage udgangspunkt løn-

modtagergruppernes personlige motivationsfaktorer for at forstå baggrunden for VEU-akti-

viteten.  

Kun at gøre folk selv individuelt ansvarlige for deres egen VEU-aktivitet er utilstrækkeligt.  

Der er en lang række strukturelle og politisk-økonomiske vilkår, som sætter rammerne for 

LO-gruppernes motivation for VEU. Disse vilkår er bl.a. belyst i den kvantitative analyse. 

Som det fremgår af bilaget, så er der relativ god overensstemmelse mellem den kvantita-

tive analysens tendensudpegninger og de synspunkter og holdninger, der kom frem på fo-

kusgrupperne. Dog synes fokusgruppedeltagerne at være lidt mere opmærksom på fremti-

dige krav end alle lønmodtagere, og de har tilsyneladende en bredere erfaring med brugen 

af AMU. 

Der er – af særlig interesse for den kvalitative analyse – en række sociologiske og organi-

satoriske forhold, som skal inddrages i analysens fortolkningsgrundlag. 

Teoretisk er analysen derfor baseret på forskning fra bl.a. NCK og CARMA/AAU, der vi-

ser, at der er mange forskellige faktorer, som enten direkte eller indirekte bidrager til for-

ståelse lønmodtagergruppernes efterspørgsel på VEU8. Der er tale om forskellige sociolo-

giske referencerammer, der kan være afgørende for at forstå lønmodtagergruppernes for-

skellige muligheder og præferencer ift. VEU. Den primære teoretiske tilgang der anvendes 

i analysen er, at tage udgangspunkt i en segmentering af lønmodtagergrupperne ud fra føl-

gende sociologiske referencerammer:     

 Lønarbejderlivsform. En del lønmodtagergrupper har en livsform, der er karakte-

riseret ved manglende engagement i forhold til arbejde og arbejdsliv. Arbejde er 

blot et middel til at realisere målet, som til gengæld er det, der udfolder sig i fritids- 

                                                 
6 Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet – rapport fra Trepartsudvalget, februar 

2006. 
7 Epinion er projektansvarlig for gennemførelsen af den kvantitative analyse til VEU-ekspertgruppen. 
8 http://vbn.aau.dk/files/41338633/NCK_kortuddannedes_opkvalificering_Klindt_og_S_rensen.pdf 
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og familielivet. Det er det, der ligger udenfor arbejdstiden, der er det vigtige.9  

VEU er i dette perspektiv mindre vigtigt. 

 Reproduktionsstrategier. Reproduktionsstrategierne er for arbejdstagere, der har 

forholdsvis klare planer for, hvorledes de kan fastholde eller forbedre deres posi-

tion på arbejdsmarkedet, og for hvorledes de kan få arbejdsliv til at harmonere med 

helbred, familie, velbefindende osv.10  Reproduktionsstrategierne kan både virke 

som barrierer eller som løftestænger for VEU-aktiviteten.  

 Individuelle forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismerne ses bl.a. hos ordblinde 

og bogligt svage personer. Læse- og skrivesvage lønmodtagere udvikler ofte en 

række overlevelsesstrategier, som skal kompensere for deres handikap. De frygter, 

at deres handikap skal komme for dagens lys. Selv om gevinsten ved et kursus kan 

være positiv, vælger de VEU fra.  

 Kollektive problemstillinger. Der er f.eks. kollektive problemstillinger, som ved-

rører uoverensstemmelser med ledelsen. Enten fordi ledelsen trykker på bremsen i 

forhold til VEU, eller fordi den selv ønsker at definere indholdet i uddannelsesakti-

viteterne, hvilket for nogle har skabt en vis portion ”kursus-lede”.  

Alle fire sociologiske referencerammer er fundet i dansk og international arbejdsmarkeds-

forskning. Det er imidlertid ikke veldokumenteret, hvad der kan lede til en forandring af 

VEU-praksis i de forskellige grupper. 

En anden – supplerende – tilgang, der er inddraget i fortolkningsrammen er at betragte LO-

grupperne ud fra tre idealtyper, der på nogle områder overlapper de nævnte sociologiske 

referencerammer. Der findes formodentlig et mix af de tre typer på de fleste arbejdsplad-

ser: 

 Individualisterne, der har valgt jobbet med henblik på de umiddelbare indtjenings-

muligheder. De ser kortsigtet på eget karriereforløb, er ikke interesserede i uddan-

nelse  

 Traditionalisterne, der typisk har været i branchen i flere år. De er mere positive 

over for kompetenceudvikling, men de insisterer på, at efteruddannelse skal give 

lige muligheder for alle arbejdere og ikke må tjene til at forfremme nogle og margi-

nalisere andre.  

 De moderne, som ser efteruddannelse som en mulighed for at forbedre deres egen 

ansættelses-sikkerhed og ”employability” 

 

                                                 
9 Disse lønmodtagergrupper lægger, ifølge forskningen, vægt på regelmæssighed og stabilitet i ansættelsen 

og har en forholdsvis høj arbejdsmoral og dedikation over for arbejdspladsen. De har ofte manglende kend-

skab til egne muligheder, mangler initiativ og lyst til at prøve kræfter med nye muligheder – også uddan-

nelse. De er ikke disponeret for at tilvælge uddannelse og sigter ikke mod et vertikalt eller mobilt karrierefor-

løb. End ikke en forøget risiko for arbejdsløshed synes at stimulere til mere proaktiv adfærd på VEU-områ-

det. De burde være motiverede, men er ikke disponerede: fravalget er i stort omfang et ubevidst fravalg. 
10 Blandt de ældre, der arbejder målrettet hen imod deres otium, har mange præferencer for et stabilt arbejds-

liv. VEU giver ikke umiddelbart mening i denne sammenhæng. For andre er VEU et middel til at sikre egne 

muligheder på arbejdsmarkedet fremadrettet. Det er denne type lønmodtager, der ræsonnerer, som man gør i 

fagbevægelsen: Hvis man skal kunne klare sig i fremtiden, skal der bygges noget uddannelse på. Endelig er 

der grupper, der bevidst bruger VEU-aktiviteter som en form for rekreation. 
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Pointen med at anvende disse sociologiske referencerammer og idealtyper er, at det ikke 

kan forventes, at det kun er et sæt af motivationsfaktorer, der er i spil, og at det derfor hel-

ler ikke kun er en slags policy, der skal løfte VEU-aktiviteten i LO-grupperne. 

Metode 

Undersøgelsen er metodisk baseret på fire fokusgrupper med LO-målgrupperne. Resultatet 

af fokusgrupperne skal give LO kvalitative, detaljerede input, der belyser LO-målgrupper-

nes motivation i forhold til VEU. Konkret baserer designet sig på en kvalitativ analyse, der 

åbent afdækker LO målgruppernes erfaringer med, holdninger til og ikke mindst barrierer i 

forhold til VEU. 

Designet bidrager til at indfri formålet med analysen, da en kvalitativ metode er velegnet 

til en åben tilgang, der kommer ”bagom” mere generelle tendenser. Analysen sætter fokus 

på forklaringer på, at målgrupperne ikke i dag deltager i tilstrækkelig grad i VEU, og hvad 

man eventuelt kan gøre for at øge motivationen. Den anvendte metode er et værdifuldt 

værktøj i forhold til at genere ny viden og teste formodninger o.l. omkring VEU, som LO 

kan bringe i spil i konkrete aktiviteter efterfølgende. 

Der er gennemført i alt fire fokusgrupper med LO-målgruppen. Der er rekrutteret 8 delta-

gere til hver fokusgruppe, hvilket giver gode muligheder for at sikre repræsentation af for-

skellige segmenter i analysen. Deltagerne i fokusgrupperne er rekrutteret på tværs af bran-

cher, der bl.a. i forskellig grad er udsat for strukturelle forandringer. Baggrunden for dette 

valg er, at en del analyser viser, at forandringer i virksomhedernes organisation, introduk-

tion af ny teknologi og effekter af nye forretningsmodeller mv. har en indflydelse på moti-

vationsfaktorer i relation til VEU i LO-grupperne.  Derudover er det tilstræbt, at der i fo-

kusgrupperne er en spredning på alder, fagligt tilhørsforhold, køn og geografi.  

Gruppedynamikkerne i fokusgrupperne gjorde, at deltagere kunne ”sparre med hinanden”, 

hvorfor refleksionerne blev løftet til et højere niveau end ved eksempelvis individuelle 

dybdeinterview.  

Moderator kunne udnytte dynamikkerne til at generere nye input til initiativer eller indsat-

ser i forhold til at få flere til indgå i VEU-aktiviteter. Fokusgrupperne startede bredt med 

en afdækning af medlemmernes adfærd og overvejelser i forhold til voksen- efteruddan-

nelse, hvorefter drøftelserne blev snævret ind mod en mere specifik afdækning af de for-

skellige barrierer, der eksisterer blandt målgruppen i forhold til voksen- og efteruddan-

nelse.  

Fokusgrupperne blev gennemført i Epinions lokaler i Aarhus og København. Fokusgrup-

perne have hver en varighed af to timer. Alle fokusgrupper blev videodokumenteret og har 

fungeret som grundlag for de refererede udsagn i analysen.   
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Om fokusgruppernes fordeling for forskellige arketyper 

Der er i fokusgrupperne samlet set repræsentanter fra forskellige arketyper, der er anvendt 

som fortolkningsramme:   

 Der er tydeligt en del ”Individualister”, dvs. deltagere der har valgt jobbet med hen-

blik på de umiddelbare indtjeningsmuligheder. De ser kortsigtet på eget karrierefor-

løb og er ikke interesserede i uddannelse. Arbejde er blot et middel til at realisere 

målet, som til gengæld er det, der udfolder sig i fritids- og familielivet. Det er det, 

der ligger udenfor arbejdstiden, der er det vigtige.11  VEU er i dette perspektiv min-

dre vigtigt. 

 Der var relativt mange, der i deres vurderinger og i holdninger flugter med ”Tradi-

tionalisterne”, der typisk har været i branchen i flere år, og som er mere positive 

over for kompetenceudvikling, men de insisterer på, at efteruddannelse skal give 

lige muligheder for alle.  

 De moderne var godt repræsenteret i deltagerkredsen, især med uddannede kvinder 

og specialiserede faglærte, der ser VEU som en mulighed for at forbedre deres egen 

ansættelsessikkerhed og ”employability”. 

Der er dog samtidig helt overordnet og på tværs af arketyper en tendens til, at det mere er 

usikkerhed end lyst og personligt engagement, der er baggrunden for deltagernes vurdering 

af VEU og værdien heraf.  

Der er i deltagerkredsen en del med utidssvarende EUD, der arbejder uden for faget, f.eks. 

som SOSU, selvom man er faglært på et andet område. 

En del giver udtryk for, at de ser VEU som en del af en ”Reproduktionsstrategi”. Repro-

duktionsstrategierne er for arbejdstagere, der har forholdsvis klare planer for, hvorledes de 

kan fastholde eller forbedre deres position på arbejdsmarkedet, og for hvorledes de kan få 

arbejdsliv til at harmonere med helbred, familie, velbefindende osv. 

Der var enkelte deltagere, der enten selv eller som kendte nogle i tætte relationer (ægte-

fælle, familie), der i deres forhold til VEU anvendte Individuelle forsvarsmekanismer. For-

svarsmekanismerne ses bl.a. hos ordblinde og bogligt svage personer. Læse- og skrive-

svage lønmodtagere udvikler ofte en række overlevelsesstrategier, som skal kompensere 

for deres handikap. De frygter, at deres handikap skal komme for dagens lys. Selv om ge-

vinsten ved et kursus kan være positiv, vælger de VEU fra.  

Reproduktionsstrategierne er også for arbejdstagere, der har forholdsvis klare planer for, 

hvorledes de kan fastholde eller forbedre deres position på arbejdsmarkedet, og for hvorle-

des de kan få arbejdsliv til at harmonere med helbred, familie, velbefindende osv.12  Repro-

duktionsstrategierne kan således både virke som barrierer og som løftestang for motivation 

for VEU. 

                                                 
11 Disse lønmodtagergrupper lægger, ifølge forskningen, vægt på regelmæssighed og stabilitet i ansættelsen 

og har en forholdsvis høj arbejdsmoral og dedikation overfor arbejdspladsen. De har ofte manglende kend-

skab til egne muligheder, mangler initiativ og lyst til at prøve kræfter med nye muligheder – også uddan-

nelse. De er ikke disponeret for at tilvælge uddannelse og sigter ikke mod et vertikalt eller mobilt karrierefor-

løb. End ikke en forøget risiko for arbejdsløshed synes at stimulere til mere proaktiv adfærd på VEU-områ-

det. De burde være motiverede, men er ikke disponerede: fravalget er i stort omfang et ubevidst fravalg. 
12 Blandt de ældre, der arbejder målrettet hen imod deres otium, har mange præferencer for et stabilt arbejds-

liv. VEU giver ikke umiddelbart mening i denne sammenhæng. For andre er VEU et middel til at sikre egne 
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Bilag 2: Deltagere i fokusgrupperne 

Oversigt over deltagere i de fire fokusgrupper  

Sammensætningen af deltagere i fokusgrupperne afspejler ganske godt det tilsigtede.  

 30 deltagere (ud af 32) mødte frem.  

 Alder: 30-56 år gamle – flest ml. 40 og 50  

 Ligelig kønsfordeling 

 God spredning på LO-forbund og ml. offentlige og privatansatte 

 Enkelte ledige/sygemeldte/flexjob 

 Enkelte partipolitisk aktive 

 En del NGO/civilsamfundsaktive  

 Enkelte TR /nuværende og tidligere 

 En del faglærte i ufaglærte job 

 På nær nogle ganske få havde alle deltagere om end i forskelligt omfang og form 

været VEU-aktive inden for de seneste år. De øvrige var i gang med en ny uddan-

nelse eller gik på HF. Der er således ikke input fra LO-medlemmer, der slet ikke vil 

deltage i VEU.  

 

 

 

 

  

                                                 
muligheder på arbejdsmarkedet fremadrettet. Det er denne type lønmodtager, der ræsonnerer, som man gør i 

fagbevægelsen: Hvis man skal kunne klare sig i fremtiden, skal der bygges noget uddannelse på. Endelig er 

der grupper, der bevidst bruger VEU-aktiviteter som en form for rekreation. 
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Århus 9. maj 2017 kl. 17.00-19.00  

1: René er 56 år gammel. Arbejder ved virksomhed XX. Han har været ude for en arbejds-

ulykke for 3 måneder siden, hvilket betyder, at han i dag går med skinne og er sygemeldt. 

Han startede på i genoptræningsforløb i fredags.  René er tillidsmand på XX. Yderligere er 

han i et uddannelses-udvalg. Samarbejdsudvalg. I fritiden kører han motorcykel og er for-

mand for en MC Klub. Derudover har han en kolonihave i XX samt 2 børn.  

2: Arash er 52 år gammel. Han er p.t. sygemeldt på grund af stress (og andre ting). Han er 

uddannet maskintekniker. Han har stor interesse i politik og bruger tid på avisen, internet-

tet og kunst. Han er aktiv i radikal politik. Dog er han standby i øjeblikket på grund af 

stress. Han bor i Aarhus.  

3: Jesper er 54 år gammel og har 3 børn. Han er uddannet møbelsnedker og arbejder i et 

stort firma beliggende i XX. Han har tidligere danset meget, men måtte holde op, da han 

fik børn. I dag bruger han meget tid på at spille golf. Jesper bor i Aarhus.  

4: Nadja er 41 år gammel og arbejder i en kommune. Hun er administrativ medarbejder. 

Hun bruger især sin fritid på sin familie, venner og sport- hver tirsdag går hun til karate. 

Hun er uddannet salgsassistent, men da hun fik børn, ville hun ikke længere arbejde i bu-

tik. Hun er i dag uddannet som arbejdsmarkedsmedarbejder (kontoruddannelse).  

5: Gitte er 56 år gammel. Hun er tidligere Isenkræmmer og har, i mange år været souschef 

i en større kæde, da hun var bosat i Odense. Yderligere har hun haft sin egen isenkræm-

merbutik. I dag arbejder hun som SOSU-assistent, og er bosat i Aarhus. Om tirsdagen spil-

ler hun på Jokeren.  

6: Pernille er 48 år gammel. Pernille arbejder i XX. Hun arbejder primært med regnskab 

og bogholderi. Stillingen kaldes specialist eller offentlig kontroller. Hun er uddannet mer-

konom i skatteret og statistik. Om tirsdagen kører Pernille sine børn på 15 og 18 år til sej-

lads. De sejler Europajolle og skal til snart til et stort mesterskab. 

7: Johnny er 48 år gammel og arbejder som vikar i produktionsarbejde og har været det 

siden 2006. Han laver alt muligt forskelligt. Kører lastbil for XX for eksempel. Han skal 

Offshore inden for de næste 14 dage. Laver ikke så meget en tirsdag aften.  
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Århus 9. maj 2017 kl. 19.30-21.30 

1: Ivan er 51 år gammel. Kontor og Lagerarbejder. Senest arbejdet på et lager oppe i XX. 

Jeg har knæproblemer, så jeg er ikke funktionsdygtig i øjeblikket. Jeg kan godt lide at se 

fodbold en tirsdag aften. Bor i Viby.  

2: Henrik er 54 år gammel. Uddannet klejnsmed. Reparerer lastbiler. Taget videreuddan-

nelse inden for arbejdsmiljø. Slapper af foran fjernsynet eller støtter den lokale bodega. 

Bor i Viby. 

3: Jens er 33 år gammel. Bor i Kolt. Har barn på 5 måneder. Spiller Hardball. Arbejder for 

XX. Har haft 10 års jubilæum. Driftsmedarbejder i XX. Jeg sidder og overvåger og finder 

fejl i software.  

4:Verner er 49 år. Far til 3 og et barnebarn. Arbejder ved XX i XX. Uddannet i lager og 

logistik. Tillidsrepræsentant.  Uddannelsesambasaddør. Søger penge hjem til efteruddan-

nelse til medarbejdere. Slapper af foran computeren og følger med i håndbold og fodbold. 

 5: Maluela er 46 år gammel. Mor til 3. Bor i Tranbjerg. Uddannet kontorassistent. Har si-

den arbejdet som social- og sundhedsassistent. Er i flexjob nu på grund af arbejdsskade. 

Ser serier tirsdag aften. 

6: Sisse er 46 år gammel. Bygningsmaler. Pædagogisk assistentuddannelse. Sidder hjemme 

ved fjernsynet eller sammen med veninder. Bor i Aarhus 

7: Iben er 47 år gammel. Arbejder i XX kommune. Sidder med forsikring og arbejdsska-

der. Tillidsrepræsentant. I gang med efteruddannelse. Oprindeligt udlært isenkræmmer. 

Bor alene med sin søn på 15 år.  
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København 16. maj 2017 kl. 17.00-19.00 

1: Karen er 40 år. Uddannet SOSU-assistent. Arbejder på plejehjem. Bor i Hvidovre. Går 

til spejder tirsdag aften. Har en datter på 7 år. 

2: Monica er 50 år gammel. Uddannet kontorassistent. Før var hun i rejsebranchen. I dag 

er hun SOSU assistentelev i XX. Vil sidde hjemme og hygge sig sammen med sin mand og 

kat en tirsdag aften. Måske løbe en tur.   

3: Rasmus er 38 år. Har en erhvervsuddannelse som grafiker, som han tog for 10 år siden. 

Arbejder nu som specialarbejder, gadefejer i Kbh. Kommune. Han vil lave mad lige nu en 

tirsdag aften.   

4: Kessie er 44 år. Uddannet bager og cater. Bor i Hvidovre. Arbejder i en kantine i Bags-

værd. Er medlem af en MC-klub. 

5: Michael er 44 år. Arbejder med elektronik i en virksomhed. Nu vil han nok svede på en 

cykel.  

6: Laila er 43 år. Bor i Herlev. Trafikplanlægger i XX. Gymnastik med barnet om tirsda-

gen 

7: Hanne er 47 år. Kontoruddannet og arbejder ved XX universitet. Madlavning til fami-

lien. Har 1 hjemmeboende barn. 

8: Per er 53 år. Bor i Bagsværd. Arbejder som håndværker. Tømrer. Spejdermøde om tirs-

dagen.  
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København 16. maj 2017 kl. 19.30-21.30 

1: Liselotte er 49 år. Lægesekretær. Bispebjerg. Fast aftenvagt. Cafe med veninder. Bor i 

København. 

2:Charlotte er 48 år. Uddannet kontorassistent. Koordinator. Bor i Ballerup. Træner, fami-

lie, veninder.  

3: Jeanette er 36 år gammel. Ledig. Uddannet i butik. Sidste job var administrativ medar-

bejder. Mand og børn. Partimedlem. Enhedslisten 

4: Annette 38 år. Uddannet anlægsgartner. Bor på Frederiksberg. Arbejdet der i 15 år. Væ-

ret på arbejde en tirsdag aften.  

5: Lars 45 år. Bor på Amager. Industrirørsmed. Arbejder i XX. Ser tv tirsdag.  

6: Torsten 40 år. Frederiksberg. Servicetekniker/buschauffør. En slags pedel. Laver noget 

socialt arbejde med nogle misbrugere.  

7: Kim 56 år. Anlægsgartner. Teamkoordinator – sørge for alle laver det, de skal. Sammen 

med familien. Konen og børn.  

8: Emil. 30 år. Industritekniker. Lærer på teknisk skole. Er i uddannelse /Erhvervspædago-

gisk. Crossfit. Sidde på værtshus om tirsdagen. Politisk aktiv. Partimøder.  
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Bilag 3: Epinions VEU kvantitative survey, 2017  

Epinion har været ansvarlig for gennemførelsen af den kvantitative analyse af VEU til ek-

spertgruppen i 201713.  De resultater der kan være relevante for den kvalitative analyse af 

lønmodtagernes motivation er fremhævet i det følgende. 

Brugen af voksen- og efteruddannelse er ganske udbredt blandt danske virksomheder. 62% 

benyttede således offentlig og/eller privat VEU i 2016.  

Endvidere svarer 45% af virksomhederne, at de havde interne efteruddannelsesaktiviteter i 

2016. 

 

Resultaterne flugter overordnet ganske godt med de indtryk, der er kommet fra fokusgrup-

perne. Det er især sidemandsoplæring og interne kurser der fremhæves af deltagerne i fo-

kusgrupperne.  

At AMU anvendes af ca. en ud af fire er sammenlignet med fokusgruppernes deltagere nok 

lidt lavt, dvs. at deltagerne har anvendt AMU i lidt større omfang end alle lønmodtagere. 

                                                 
13 ANALYSE AF INDIVIDERS OG VIRKSOMHEDERS BRUG AF VOKSEN- OG EFTERUDDAN-

NELSE.HOVEDRESULTATER, april 2017 
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De primære begrundelser for virksomhedernes anvendelse af interne kurser er høj fleksibi-

litet samt muligheden for at få et skræddersyet og eventuelt også specialiseret indhold er en 

begrundelse der genfindes i andre kvantitative analyser14, men som ikke er testet i den kva-

litative analyse. Det er ud fra fokusgruppedeltagernes tilbagemeldinger ikke muligt at vur-

dere, om de private kurser har en faldende betydning i perioden 2007-2017, således som 

den kvantitative analysen viser. Umiddelbart giver deltagerne indtryk af, at både side-

mandsoplæring og private kurser udgør en stor og stigende del af VEU og at AMU udgør 

en faldende andel.      

Fokusgruppedeltagerne gav generelt indtryk af, at VEU er vigtigt, og en betydelig del me-

ner, at de har for få muligheder og for få ledelsesmæssige opfordringer til at deltage i 

VEU. Det afspejler sig delvist i Epinions kvantitative analyse, hvor andelen af ufaglærte og 

faglærte, der synes de har brug for mere VEU i fremtiden er markant voksende i forhold til 

den nuværende situation.  

                                                 
14 Se f.eks. RegLab ” Kvalificeret arbejdskraft” Oxford Research A/S og Plougmann-Copenhagen A/S, 2016. 
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Fordelingen af hvorfor man mener, at VEU er nødvendig flugter godt med det indtryk del-

tagerne i fokusgrupperne angav.  

Dog virker det som om, at fokusgruppedeltagerne er mere opmærksom på at VEU er nød-

vendigt for at kunne være tage deres nuværende jobfunktion i fremtiden end alle lønmodta-

gere. 

 
 



 






