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Indledning 
Analyser af virksomhedernes efterspørgsel efter VEU (voksen- og efteruddannelse) er en 
nøgleaktivitet i KvaliNord-projektet (nærmere bestemt i ”søjle 2”-arbejdet inden for pro-
jektet, jf referencer i note 1). Kvalitative brancheanalyser indtager en central rolle i opfyl-
delsen af dette mål. I projektet arbejdes der ligeledes med andre efterspørgselsbelysende 
analyser, som eksempelvis registeranalyser, balanceanalyser og jobnet-analyser. Tanken er 
at de forskellige analyser tilsammen skal komplettere hinanden og give et både dybt og 
bredt indblik i efterspørgslen af uddannelse for kortuddannede på både kort og længere 
sigt. Forhåbentlig anviser disse analyser også et delvist nyt perspektiv på, hvordan VEU-
problematikker kan gribes an. 

De kvalitative brancheanalyser har kvalitative virksomhedsstudier som kernekilde1. I pro-
jektet er der to undersøgelsesrunder – den første gennemført i 2006/2007 og den anden 
under igangsættelse på skrivetidspunktet -, hvor hver runde koncentrerer sig om fem for-
skellige brancher. Analyserne af disse virksomhedsstudier er led i en samlet søgeproces, 
der skal lede frem til et mere dækkende grundlag for afkodning af efterspørgslen efter 
VEU, hvor kompetencecentre har en aktuel og formodes at få en fremtidig styrket rolle 
heri. Erfaringerne fra runde et skal altså kvalificere gennemførelsen af de kvalitative bran-
chestudier i runde to. 

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet fem kvalitative brancheanalyser (Sten-, ler- og 
glasindustri, SoSu, detail, elektronik, kød). Formålet med dette notat er at redegøre for, 
hvilke generelle resultater, de kvalitative brancheanalyser har givet anledning til, samt at 
give en foreløbig vurdering af undersøgelsesgrundlagets relevans og holdbarhed som 
grundlag for de kvalitative brancheanalyser i runde to. Analyserne i runde to er p.t. under 
forberedelse, jf. projektplanen. 

De fem foreliggende brancherapporter er forskellige i opbygning og fremstillingsform. 
Årsagerne hertil er flere. En faktor er, at studiet er udtryk for eksplorative studier og en 
læreproces, hvor forståelsesramme og operationel tilgang skal afprøves. Forskellighederne 
i analyserne er set under en systematiseringsvinkel måske større end ønskeligt, men det 
må ses i lyset af, at der er tale om en længerevarende forsknings- og læreproces. Analy-
serne i runde to forventes at være mere homogene i såvel problembehandling som i rap-
portudformning, alene af den grund at vi nu står overfor at skulle anvende et afprøvet kon-
cept for gennemførelse af brancheanalyser. 

At der allerede tegner sig stærke konturer af hovedpejlinger fra analyserne, skulle de føl-
gende sider gerne kunne vise. Nogle af de vigtigste pointer er søgt fremhævet i notatet, der 
afsluttes med en bilagsdel, hvor vores arbejdsredskaber og analytiske fundament for felt-
studierne er gengivet. 

                                                 
1  Der redegøres for det teoretisk-metodiske grundlag for analyserne i bilag 1 samt i inspirationshæfterne: 
”Kvalificering af offentlige og private virksomheders efterspørgsel efter VEU” og ”Grundlæggende metoder 
og værktøjer til afdækning af behov for VEU. De enkelte interviewguides kan findes i bilag 2-5. Inspirati-
onshæfterne er at finde på hjemmesiden:   
http://www.socsci.aau.dk/kvalinord/Publikationer/Inspirationshafter.htm 
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Brancheanalysernes formål og hovedantagelser 
Formålet med de kvalitative brancheanalyser er at give et dybdegående indblik i forskelli-
ge brancher, hvor virksomhedernes VEU-aktiviteter (eller mangel på samme) er i fokus, 
for på det grundlag at blive i stand til at udtale sig om både branchens, virksomhedernes 
og medarbejdernes efterspørgsel og behov for VEU. Disse analyser anses som værende en 
betingelse for, at uddannelsesudbyderne på en kvalificeret måde kan pejle og identificere 
efterspørgslen og behovet for efteruddannelse for de kortuddannede - og dermed kvalifice-
re den virksomhedsrettede indsats og uddannelsesudbudet.  

For at identificere efterspørgslen og behovet for efteruddannelse er det vigtigt at tage afsæt 
i, at virksomhedernes handlemuligheder er udstukket indenfor et (begrænset) handlespille-
rum, hvor såvel indre som ydre faktorer spiller en rolle. Indenfor det givne handlespille-
rum findes imidlertid store muligheder for at træffe egne dispositioner, der giver ganske 
mange udfaldsrum. Identiske betingelser kan udmærket tænkes at afføde forskellige hand-
levalg på efteruddannelsesområdet. Vi bygger således på en ”elasticitetstese” i forhold til 
virksomhedernes adfærd. Forventningen er følgelig, at der findes både ligheder og store 
differentieringer brancherne og virksomhederne imellem, når der skal pejles og afkodes 
VEU-behov. 

I forhold til den konkrete afdækning af virksomhedernes VEU-behov anlægges der i stu-
diet en helhedsorienteret tilgang.  

Denne tilgang er fremstillet på en forholdsvis lettilgængelig måde i de fire inspirations-
hæfter: 

 

1. ”Hvad er VEU?” 

2. ”Kvalificering af offentlige og private virksomheders efterspørgsel efter VEU.” 

3. ”Grundlæggende metoder og værktøjer til afdækning af behov for VEU.” 

4. ”PARTNERSKABER på efteruddannelsesområdet.” 

Her demonstreres det på kort plads og på et alment grundlag, hvorledes en tæt behovsaf-
dækning i udgangspunktet bør anlægge et organisatorisk helhedssyn og ikke være fokuse-
ret på behov hos enkeltgrupper blandt medarbejderne. Begrundelsen er, at VEU i et virk-
somhedsperspektiv handler om at bidrage til driftens og arbejdsorganiseringens optime-
ring som helhed, og at enhver VEU-aktivitet påvirker arbejdsorganisationen og relationen 
medarbejdergrupper imellem. 

Den helhedsorienterede tilgang omfatter imidlertid også et andet afgørende forhold, nem-
lig at en reel behovsafdækning forudsætter tilvejebringelse af udsagn fra såvel ledelses- 
som medarbejdersiden. En dobbelt kvalifikationsanalyse er anbefalelsesværdig.   

Brancheanalyserne har som direkte mål at munde ud i formuleringen af kvalifikationspro-
filer på tre niveauer – en brancheprofil, der angiver konturerne af branchens behov på et 
forholdsvis generelt niveau, en virksomhedsprofil, der konkret fortæller om virksomhe-
dens behov for og brug af VEU samt for det tredje en job/personprofil, der udtaler sig om 
behov tæt på arbejdsfunktions- og personniveau.  

Vi vil nu gå over til at se på nogle tværgående hovedresultater fra den første runde af kon-
krete case-studier inden for de fem brancher. 
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Tværgående resultater fra første rundes brancheanalyser 
I det følgende afsnit vil vi beskrive nogle eksempler på, hvordan ydre og indre påvirknin-
ger kan have betydning for, hvordan ledelse og medarbejdere på virksomhederne inden for 
de fem brancher agerer i forhold til brugen af og behovet for VEU.  

Ydre påvirkninger 

Når man kigger på de fem brancher er der forskellige ydre påvirkninger der gør sig gæl-
dende i forbindelse med ledelsens og medarbejdernes prioriteringer i forhold til VEU. In-
den for elektronikbranchen og dele af fremstillingsindustrien er der stor fokus på de globa-
le udfordringer og dermed på outsourcing af personale, mens de ydre påvirkninger inden 
for andre brancher kan have karakter af strukturreform, lav ledighed og/eller ny teknologi. 
Der er således variabilitet i de ydre påvirkninger. Kigger man f.eks. på globaliseringspro-
blematikkerne, betyder de, at den lave ledighed og dermed problemer med at rekruttere 
kvalificeret personale ikke anses som det store problem inden for disse brancher, når det 
gælder de kortuddannede. Til gengæld satses her på teknologiudvikling og dermed højt-
uddannet personale, og her spiller rekrutteringsproblematikken ind.  

Indre påvirkninger 

De ydre påvirkninger forstærker ofte nogle af de indre påvirkninger, der finder sted i virk-
somhederne. Eksempelvis fokuseres der i mange virksomheder i høj grad på uddannelse af 
kernearbejdskraften, hvilket giver sig udslag i en aldrende arbejdsstyrke med stor erfaring. 
Inden for elektronikindustrien er det ikke nødvendigvis et problem, da man forventer at 
skære i antallet af kortuddannede medarbejdere på sigt, men inden for sten-, ler- og glas-
industrien, kan denne udvikling betyde, at der på længere sigt opstår et problem i forhold 
til at få nye medarbejdere med relevante kvalifikationer og erfaring. Flere brancher vil på 
sigt få et problem med en aldrende arbejdsstyrke og samtidig opleve stigende problemer 
med at rekruttere medarbejdere med gode almene kundskaber. Alligevel er det karakteri-
stisk, at det ikke giver anledning til offensiv brug af VEU eller radikalt ændrede persona-
lepolitiske strategier. Dog ser brancher (som f.eks. detailhandel) med rekrutterings- eller 
fastholdelsesproblemer i stigende omfang VEU som interessant i en fastholdelsesstrategi, 
men hovedsageligt over for kernearbejdsstyrken dvs. ledere, faglærte i nøglepositioner og 
medarbejdere med højere uddannelser, f.eks. teknikere og ingeniører.  

I forhold til de ufaglærte ses altså en stor ubekymrethed både i forbindelse med rekrutte-
ring og fastholdelse, og virksomhederne forventer, at randarbejdskraften har et vist fagligt 
niveau og visse almene kvalifikationer, når de søger ind på virksomheden. Arbejdsgiverne 
har indtil nu ment at kunne få løst arbejdskraftproblemerne, og reflekterer ikke dybere 
over, at man ikke nødvendigvis kan fremskrive dette til også at blive den fremtidige situa-
tion. Med en faldende ledighed må det erkendes, at det ikke nødvendigvis kan efterkom-
mes på mellemlang sigt (og måske heller ikke på det kortere sigt), med mindre der sættes 
ind med en mere offensiv indsats både fra virksomhedernes og det offentliges side. Før 
man kan forvente ændringer af indgroede handlemønstre, må der imidlertid ske en ny er-
kendelse af VEU-indsatsens betydning, og den er – målt på hovedstrømmen – ikke nem at 
identificere i case-materialerne.  



Statusnotat – erfaringer fra første rundes brancheanalyser i KvaliNord-projektet 

 

8 Statusnotat – erfaringer fra første rundes brancheanalyser i KvaliNord-projektet 

Ledelsesstrategi og personalepolitik 

Både de ydre og de indre påvirkninger spiller i høj grad ind på, hvilken forretningsstrategi 
og personalepolitik virksomheden benytter sig af, hvilke fleksibilitetsformer, der anven-
des, og hvilke kvalifikationskrav, der stilles til nuværende og kommende medarbejdere. 
Brancheanalyserne har bekræftet kompleksiteten i virksomhedernes strategier og dermed 
forskelligheden i virksomhedernes brug af og behov for VEU. Det er desuden bekræftet, at 
VEU-behovene langt fra alene handler om udvikling af medarbejderne. Der er i nogle til-
fælde virksomhedsfokus på VEU’s rolle ved medarbejderrekruttering og -fastholdelse. Fra 
medarbejderside synes betydningen af et attraktivt arbejde afgørende for virksomhedstil-
knytningen, VEU kan være et træk, der gør arbejdspladsen attraktiv. Ved at give større 
muligheder for udfoldelse af erhvervede kvalifikationer kan virksomhederne fastholde 
medarbejderne og eventuelt forstærke den funktionelle fleksibilitet. For den sidstes ved-
kommende kommer efter- og videreuddannelse ind som en nøglefaktor.  

Ved rekruttering er der f.eks. mest opmærksomhed på de ønskede procesuafhængige kva-
lifikationer. Det forudsættes nemlig, at alle rekrutterbare har et vist grundlag af procesaf-
hængige kvalifikationer f.eks. evne til simpel refleksmæssig handlen og at de evt. mang-
lende procesafhængige kvalifikationer i vid udstrækning kan tilvejebringes ved interne 
uddannelsesforløb og sidemandsoplæring. Dog er der i elektronikindustrien i nogle virk-
somheder behov for en ”grunduddannelsespakke” til nye medarbejdere. 

Som hovedregel betragter virksomhederne virksomhedsspecifik uddannelse som en virk-
somhedsopgave, grunduddannelse til f.eks. industrioperatør- og betonmageruddannelserne 
som en offentlig opgave og de almene kvalifikationer som den enkeltes egen opgave og 
ansvar. Der er fra virksomhedernes side således ikke stor interesse for det ”bløde” kur-
susområde, da man anser disse kurser som hørende hjemme i fritiden, men for visse per-
sonalegrupper betragtes de dog som et fastholdelsesparameter.  

Medarbejdermotivation 

VEU-behov tager sig forskellige ud, alt efter om de anskues fra ledelses- eller medarbej-
derside. Virksomheder og medarbejdere arbejder f.eks. med meget forskellig tidshorisont 
og med meget forskellig forståelse af, hvad der er procesafhængige og procesuafhængige 
kvalifikationer, ligesom de har forskellig opfattelse af, hvem der har ansvaret for at med-
arbejderne opnår disse kvalifikationer. 

Der tales ofte om manglende motivation hos medarbejderne i forhold til VEU, men i for-
bindelse med de kvalitative brancheanalyser kan denne unuancerede holdning siges at 
være i behov for revision. Medarbejdernes holdning til VEU hænger ofte sammen med 
deres arbejdsorganisatoriske placering, oplæring og arbejdets indhold. Medarbejdere i det 
virksomhedsinterne segment har generelt svært ved at se nytteværdien af ekstern uddan-
nelse – de klarer deres job ved intern oplæring og ved ”learning by doing”. Arbejdskraft, 
der er oplært internt ved værkfører- eller sidemandsoplæring kan altså have svært ved at se 
nytteværdien af uddannelse, men denne tendens kan modificeres af arbejdets indhold. Ser-
vicearbejde tæt på andre mennesker kan f.eks. øge interessen for uddannelse, hvis der her-
igennem kan ydes bedre service, ligesom tilfælde, hvor flere kommer på efteruddannelse 
samtidigt er positivt motiverende. Men interessen for uddannelse er trods alt størst hos 
medarbejdere på de faglige delmarkeder. Denne medarbejdergruppe har en forudgående 
uddannelse og kender værdien af uddannelse.  
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Der ligger således et stort potentiale i at introducere de kortuddannede til uddannelsessy-
stemet, så de kan se nytteværdien af at deltage i kurser, og mange af dem giver udtryk for, 
at de har brug for et skub i den rigtige retning. Omvendt har vi også set i brancheanalyser-
ne, at når virksomhederne udbyder uddannelse, så alle frit har mulighed for at melde sig, 
så melder der sig flere end virksomheden kan overskue at sende af sted. Udsagnet om den 
manglende motivation kan altså ifølge analysen i lige så høj grad anses som en ”god und-
skyldning” for ikke at turde give nogle et kærligt spark eller for slet ikke at give tilbuddet. 
Der er et potentielt konfliktpotentiale, der let kan aktiveres, når medarbejderne er positive 
over for uddannelse, men budgetterne eller tiden hindrer deltagelse. Og målt ud fra de her 
brugte cases forekommer dette ikke at være ekstraordinære situationer. 

Planlægning og brug af VEU 

VEU-anvendelsen står som tidligere nævnt i tæt forhold til de former for personalemæssig 
fleksibilitet, virksomheden gør brug af; men på tværs af de analyserede brancher tegner 
der sig et billede af, at der generelt er en ringe grad af systematisk identifikation af nuvæ-
rende og kommende kvalifikationsbehov, samt en ringe grad af planlægning i brugen af 
efteruddannelse. Virksomhederne synes generelt at handle reaktivt og planlægger og be-
nytter ofte efteruddannelse på ad hoc basis. Det signalerer et afgørende pejlemærke for 
arbejdet med at få afdækket behov og få disse mættet: behovene skal først aktivt opspores 
og ”vaskes frem” på virksomheds- og individniveau, idet de ikke ligger færdigafklarede 
og færdigformulerede før samspil med uddannelsesinstitutioner. 

I det omfang, der foretages en form for planlægning af VEU, sker det mest som top down-
styring. Kun i få tilfælde sker der en inddragelse af medarbejderne, og denne inddragelse 
forekommer ikke at være systematisk andet end i enkelttilfælde. Det hænger måske sam-
men med traditionalisme, samhørende med, at virksomhederne er meget traditionelt orga-
nisatorisk opbygget med et hierarki med ledelse, værkførere/mellemledere, grup-
pe/teamledere og ”folk på gulvet”, men det kan også hænge sammen med, at netop de 
kortuddannedes mod, vilje og evne til at stille krav om efteruddannelse ikke er særlig vel-
udviklet. Her kunne fagforeninger og skoler have en rolle at spille i forhold til at få sat ord 
på behovene over for virksomhedernes ledelser. Et godt eksempel på medarbejderindfly-
delse i forhold til uddannelsesstrategien ses på en af virksomhederne, hvor uddannelses-
indsatsen initieres af medarbejderne og deres angst for manglende fremtidige beskæftigel-
sesmuligheder. 

Udbyderinstitutionernes rolle 

Der findes altså forskellige barrierer og muligheder i forbindelse med kvalificering af 
virksomhedernes efterspørgsel efter VEU. Et af de gennemgående træk er den ubekymret-
hed som virksomhedsledelserne udviser i forhold til rekruttering af kvalificeret personale 
og i forhold til opkvalificering og fastholdelse af den nuværende arbejdskraft. Et andet 
gennemgående træk er den manglende fokus på strategisk uddannelsesplanlægning. De 
fleste af virksomhederne arbejder under forskellige ydre og indre påvirkninger og med 
forskellige personalepolitikker, fleksibilitetsformer og forretningsstrategier. De er også 
selvstændige beslutningstagere på området. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i 
den enkelte virksomhed, når kvalifikationsbehovet skal pejles og klarlægges i bredde og 
dybde, men vigtigst af alt er, at udbyderinstitutionerne kommer på banen i forhold til at 
hjælpe virksomhederne med at identificere behovene.  



Statusnotat – erfaringer fra første rundes brancheanalyser i KvaliNord-projektet 

 

10 Statusnotat – erfaringer fra første rundes brancheanalyser i KvaliNord-projektet 

Der konstateres nemlig i materialerne en klar tendens til dekobling mellem udbud og efter-
spørgsel, idet der kun i meget få tilfælde er etableret faste kontakt- og samarbejdsprocedu-
rer mellem virksomheden og udbydere. Gode eksempler herpå findes, men de er undtagel-
sen mere end reglen. Samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner ind-
skrænker sig til lovpligtige kurser eller branchespecifikke uddannelser - som f.eks. beton-
mager og industrioperatør - og ofte bygger samarbejdet i disse tilfælde på, at virksomhe-
dens ledelse selv er involveret via branchens uddannelsesudvalg. De fleste af virksomhe-
derne har ikke overblik over de relevante uddannelsesinstitutioner, og de tvivler ofte på 
deres tilbud. Man opfatter dem mest som sælgere og ikke som konsulenter. Det er derfor 
vigtigt for skolernes konsulenter at være aktivt opsøgende. Dog ikke i en opfattet rolle 
som ”sælgere”, men som konsulenter, der hjælper virksomhederne med at bruge VEU som 
led i den uddannelsespolitiske strategi. Det betyder, at uddannelseskonsulenten bliver nødt 
til at gå ind i virksomhedernes samlede situation og hjælpe med at afdække reelle mulig-
heder for at anvende VEU strategisk og ikke bare i forhold til her og nu behov. Det forud-
sætter igen lyst og vilje fra virksomhedsside til at modtage denne ressourceoverførsel og 
hjælpeindsats fra det offentliges side til behovsafdækning. Det må betones, at virksomhe-
derne bevarer beslutningsretten, og at samspillet ikke starter med en økonomirelation. 

Det er desuden vigtigt at skabe et dialogforum mellem de forskellige uddannelsesinstituti-
oner og aktører, virksomhederne og parterne. Virksomhederne efterspørger nemlig en fæl-
les indgang til uddannelsessystemet og en koordineret opsøgende indsats. De virksomhe-
der, der aktivt bruger efteruddannelse for deres medarbejdere, er desuden dem der i forve-
jen er involveret i aktiviteter, hvor både uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets par-
ter er repræsenteret. 

For at kunne leve op til denne efterspørgsel om en koordineret opsøgende indsats, er det 
afgørende, at der på ledelsesniveau bliver truffet beslutninger om at kunne samarbejde på 
tværs af institutioner. Indsatsen skal prioriteres fra alle sider i form af ressourcer, tid, ud-
dannelse til konsulenterne og opmærksomhed i forhold til vigtigheden af samarbejdet. I 
modsat fald sander pejling af VEU-behov og selve behovsdækningen til, før den rigtigt er 
kommet i gang. 

Praktisk anvendelse af brancheanalyserne 
De ovenstående, overordnede resultater fra de kvalitative brancheanalyser skal ses som 
tværgående eksempler, der er trukket ud af brancherapporterne. For det fulde indblik er 
det påkrævet at konsultere de mere omfattende og dybdegående brancheanalyser. 

Vi håber dog med eksemplerne at have anskueliggjort, at anvendelsessigtet med analyser-
ne er dobbeltsidet: 

-  på den ene side at producere policy-relevant viden, som uddannelsesinstitutioner-
ne, beskæftigelsesregionen og jobcentrene kan tage i anvendelse i deres strategiske 
arbejde med at udforme relevante indsatser på VEU-området – dels i egen organi-
sation og dels i forsøg på at koordinere indsatsen med andre aktører. De direkte 
brugere på dette niveau er personer i ledelses- og stabsfunktioner med en strategisk 
opgaveprofil. 

-  på den anden side at producere drifts-relevant viden, som frontpersonalet kan tage 
i anvendelse i forbindelse med deres direkte servicering af virksomheders og indi-
viders VEU-behov. 
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Brancheanalyserne kan - som andre KvaliNord-analyser - ikke forventes at være umiddel-
bart anvendelige af alle praktikere. De kræver som oftest en bearbejdning i næste led for at 
blive operationelle i forhold til den konkrete anvendelse hos kompetencecentrets interes-
senter. Der er altså stadig et oversættelsesarbejde, der skal gøres. Hvem der skal bearbejde 
materialet, for hvilke formål, afhænger i høj grad af, hvem modtagerne forventes at være i 
den pågældende organisation. Grundlæggende må modtagerne formodes at være personer, 
der er placeret i en specialiseret funktion eller ”ekspertfunktion” på området, og som har 
til opgave at tilegne sig og videreformidle ny viden til konkrete anvendelsesformål. Som 
producenter af ny viden er det forskernes opgave at formulere sig på en klar og gerne let-
tilgængelig måde. Det håber vi er lykkedes med dette notat. Ikke desto mindre må der ope-
reres med en viderebearbejdning som en forudsætning for fuldt udbytte af analyseresulta-
terne. 

Erfaringer med det anvendte teoretisk-metodiske grundlag  
Den valgte teoretisk-metodiske tilgang til studierne har for os vist sig at være en frugtbar 
forståelsesramme. Det må dog konkluderes, at vi i runde 2 af de kvalitative brancheanaly-
ser vil formulere os endnu skarpere og mere præcist på visse områder, f.eks.: 

- i forhold til en klarere skelnen mellem virksomhedernes kernemedarbejdere og pe-
riferimedarbejdere. Det har nemlig vist sig, at der er klare forskelle på anvendelsen 
af VEU i forhold til de forskellige segmenter af medarbejdere. VEU anvendes for-
trinsvis til medarbejdere på det virksomhedsinterne delmarked og til det faglige 
delmarked – dvs. kernearbejdskraften er den, der prioriteres. 

- i forhold til en pointering af, at analyserne både er tids- og indholdsmæssigt kræ-
vende at gennemføre. Der er m.a.o. tale om opgaver for semi-professionelle analy-
tikere eller i det mindste for trænede iagttagere. Det skal klargøres, at konceptet 
stiller særlige krav til praktikeres anvendelse.  

- I forhold til at insistere på indhentning af medarbejderudsagn som afgørende data i 
behovsafklaringen. I enkelte case-virksomheder har vi været handicappede af at 
måtte basere megen indsigt og viden på ledelsesudsagn, uden mulighed for at kon-
frontere disse vurderinger og opfattelser med medarbejderudsagn. Validering af 
udsagn styrkes herved, hvad der er det samme som at sige, at behovsidentifikatio-
nen styrkes. 
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Bilag 

Bilag 1: Det tematiske koncept og den metodiske tilgang til de kvalitative 
brancheanalyser 
 

Dette bilag er en sammenskrivning af de to papirer, som har dannet grundlag for branche-
analyserne:  

• ”1. udkast: Kvalinord – udvikling af koncept for kvalitative analyser af virksomhe-
ders og medarbejderes kvalifikationsbehov.” 

• ”Arbejdssociologisk metodologi til virksomheds- caseanalyser” 2 

Bilaget er opbygget således, at der først introduceres kort til begrebet ”den dobbelte kvali-
fikationsanalyse”, som er det teoretiske udgangspunkt for brancheanalyserne. Dernæst 
følger en detaljeret beskrivelse af de fire tematiske dele, som brancherapporterne består af; 
A) branchebeskrivelserne, B) virksomhedscases, herunder tillige C)”Industrial Relations” 
i relation til vilkårene på den enkelte virksomhed og D) medarbejderperspektivet. 

”Den dobbelte kvalifikationsanalyse” 

Det teoretiske udgangspunkt for brancheanalyserne i søjle 2 er ”den dobbelte kvalifikati-
onsanalyse”, der er en tilgang, hvor såvel individ-/lønmodtagerperspektivet som virksom-
heds-/organisationsperspektivet inddrages. Dette udgangspunkt indebærer, at der anvendes 
en kombination af arbejdssociologiske, kvalifikationsteoretiske og uddannelsessociologi-
ske teorier og metoder i fremstillingen af brancherapporterne. 

Når man med ”den dobbelte kvalifikationsanalyse” ønsker at inddrage både indi-
vid/lønmodtagerperspektivet og virksomheds/organisationsperspektivet, bliver det afgø-
rende i analysen af virksomhederne, at man får organiseret virksomhedsbesøgene, så det 
bliver muligt at indfange begge typer af data. 

Det, der skal tilstræbes, er, at man gennem en grundig virksomhedsrundgang samt gen-
nem interviews får dannet et ”objektivt” billede af jobfunktioner og arbejdsdelingen mel-
lem forskellige afdelinger og mellem forskellige personalegrupper på virksomheden, altså 
at foretage arbejdspladsobservationer.  

En god virksomhedsrundgang vil give mulighed for at blive opmærksom på forskelle i 
fleksibilitetsformer og personalepolitikker overfor forskellige medarbejdergrupper internt i 
virksomheden.  

Således er det overordnede mål med virksomhedsanalyserne, at man gennem grundige 
studier får indfanget dette dobbelte perspektiv, hvor både individ/lønmodtagerperspektivet 
samt virksomhed/organisationsperspektivet inddrages. Samtidig er det centralt, at man får 
så nuancerede oplysninger, at man får indtryk af de forskelle i personalepolitikker og flek-
sibilitetsformer, der gør sig gældende indenfor virksomhederne internt.  

                                                 

2  Teksterne er skrevet af John Houman Sørensen, redigeringen til bilag er foretaget af Oline Pedersen. 
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For at opnå dette, er arbejdet med brancherapporterne delt op i fire tematiske dele med 
tilhørende metoder, som vil blive beskrevet i det følgende. 

A. Branchebeskrivelser 

A1. Fælles rammevilkår for en branche 

Som udgangspunkt har de enkelte brancher nogle fælles rammevilkår, som de kan agere 
inden for. De vilkår kan beskrives med følgende overskrifter: 

• teknologi, investeringernes karakter og omfang 

• innovation – med primært sigte mod proces-, produkt- eller arbejdsorganisatorisk 
innovation – eller både og? 

• afsætningsmarkeder (specialisering, nicher, produktudvikling) 

• konkurrencesituation, nationalt og internationalt 

• outsourcingsmuligheder 

Samtidig er der forskellige faser eller ”generationer” blandt de forskellige virksomheder i 
en branche, som medfører, at der kan være store forskelle virksomhederne imellem, hvad 
angår personalepolitiske behov. Derfor skal der bruges en tilgang, der kan belyse kom-
pleksiteten i arbejdsmarkedets behov gennem brancheanalyser, der udover virksom-
hedscase inddrager: 

• branchespecifikke karakteristika 

• delarbejdsmarkeders betydning 

• de relevante dele af uddannelsessystemet – faglige og almene, ungdoms- og efter-
uddannelser 

A2. Metode: forberedende informationsindsamling 

Forud for virksomhedsbesøget bør man skaffe sig så meget som muligt viden om branchen 
og om den enkelte virksomhed. Denne information kan skaffes fra litteratur, pjecer, 
hjemmesider (og det sidste selvfølgelig især fra virksomhedens egen hjemmeside), fra 
brancheorganisationer og fagforbund, fra tidligere branche- og kvalifikationsanalyser bl.a. 
i efteruddannelsesudvalgenes regi og andet desk-top-arbejde. Dette kan eventuelt supple-
res med ekspertinterviews.  

B. Virksomhedscases 

B1. Vilkår i den enkelte virksomhed – ”objektivt” 

Primær tilgang: virksomhedsledelsernes opfattelse af kvalifikationsbehov, suppleret med 
”objektive” observationer af arbejdsprocesserne (”virksomheds-rundgang”). De informati-
oner, som er centrale for analyserne, kan beskrives under følgende overskrifter: 

 Virksomhedens ”specialer”, primære konkurrenceparametre, ”plads” i branchen 

• Sæsonafhængighed, råvarer, afsætningsmarkedet 
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• Konjunkturafhængighed 

• Teknologisk udviklingstrin 

• Fleksibilitetsstrategi 

• Nuværende og forventelige ændringer i kvalifikationsbehov (Nuværende: vigtigt 
med observationer og supplerende oplysninger fra dem, der udfører jobbene p.t.) 

• Indkørings- og rekrutteringsomkostninger 

• Personalepolitiske strategier, aktuelle og påtænkte 

• Personaleomsætning, sygefravær m.v. 

• Alders- og anciennitetsfordeling, seniorpolitik 

• Udtrykte behov for medarbejderuddannelse 

• Hvis der foregår uddannelsesplanlægning, hvilken af de 4 typer3 anvendes så? 

B2. Metode: Arbejdsfaser for en virksomheds-case 

Det ideelle tidsforløb for en virksomheds-case vil være følgende: 

1. En kop kaffe og en åbningssnak, med forklaring om hvad vi gerne vil i løbet af da-
gen og mere uforpligtende om ”hvordan det så går hér”, med den, der har været 
kontaktperson til at få virksomhedsbesøget i stand (eller en anden ledelsesrepræ-
sentant). Tidsforbrug: næppe mere end et kvarter – en videre snak kan foretages 
under virksomhedsrundgangen 

2. Med kontaktpersonen som guide at foretage virksomhedsrundgangen, stille 
spørgsmål til hvad der forgår i de forskellige afdelinger m.v. og formulere ønsker 
om, hvilke medarbejdere man gerne ville snakke med senere på dagen. Tidsforb-
rug: måske en time til halvanden 

3. Interview med ledelsesrepræsentant, eventuelt med deltagelse også af tillidsrepræ-
sentanten; i mange virksomheder anser man dette som et samarbejdsspørgsmål, 
som begge parter bør udtale sig om for ”personalepolitikken her på virksomheden 
er vi enige om”. Tidsforbrug: måske ca. 1 time 

4. Interview med tillidsrepræsentanten – hvis det ikke allerede er dækket ind med 
pkt.3. Tidsforbrug: måske ca. en halv time.4 

                                                 
3    • En “Top-Down”- metode, f.eks. SUM-konceptet 

• Udarbejdelse af et kursuskatalog, som de ansatte kan vælge ud fra 

• En “Bottom-Up”- metode – medarbejdernes anses for at være dem, der bedre end ledelsen ved, 
hvad der kan føre fremad 

• “Frit valg”- helt uafhængigt af hvad der matte være virksomhedens kvalifikationsbehov, som kan 
fungere som et fastholdelsesinstrument og derfor især vil være udbredt ved højkonjunktur/på fla-
skehalsområder. 

 
4  Punkt 4 og 5 retter sig mere mod afsnit D) om medarbejderperspektivet. 
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5. Interviews med 2-4 udvalgte medarbejdere. Tidsforbrug: måske 15-30 minutter pr. 
interview – som meget gerne må foregå på selve arbejdsstedet, så man kan pege og 
spørge interesseret til, hvad det egentlig er den enkelte står og foretager sig – og 
eventuelt kan man få et levende indtryk af hvor stresset og støjende arbejdet er – 
og så forlægge interviewet til kantinen eller et kontor e.l. 

6. Eventuelt fornyet interview med virksomhedsledelse og/eller tillidsrepræsentanter 
hvis den viden, der er kommet til undervejs, giver anledning til supplerende 
spørgsmål. 

Om alle 6 punkter kan gennemføres, og hvor lang tid de kommer til at vare kan variere – 
det afhænger særdeles meget af ledelsens – og medarbejdernes – velvilje. Men selv med 
det optimale program skulle det sammenlagt kunne lade sig gøre i løbet af ca. 5 timer. 

C. ”Industrial Relations” 

C1. Vilkår i den enkelte virksomhed – knyttet til ”Industrial Re lations” 

• I de centrale overenskomster og i lokale aftaler sættes der rammer for de mulige 
personalepolitiske strategier: Løn; fast tidløn, enkeltmands- eller gruppeakkorder 
eller –bonus, kvalifikationsløn, anciennitetsbaseret løn. Lønhøjden i forhold til 
konkurrenter indenfor branchen og i forhold til virksomheder i samme arbejds-
kraftopland 

• Arbejdstider, skiftehold, fleksibilitet (i relation til at anvende temporær fleksibili-
tet), flekstid og deltidsarbejde (i relation til at tiltrække og fastholde arbejdskraft 
med andre behov for arbejde/livsbalancen end en normalarbejdsuge) 

• Ret til efteruddannelse og til at få oprettet lokale uddannelsesudvalg 

Lokalt: Hvordan er relationen til tillidsrepræsentanterne og til de lokale fagforeninger – 
hvilke emner forhandles af hvem? 

C2. Metode: informationer til belysning af vilkår i den enkelte virksomhed 

Det er delvis noget, der kan trækkes ud af punkt 3, 4 og 5 i overstående liste over arbejds-
faser for gennemførelsen af virksomheds-casen (B2). Samtidig kan lokale fagforenings-
folk også være en vigtig kilde, især hvis de er deltagere i lokale løn- og aftaleforhandlin-
ger eller er dem, der søger at fremme udbredelsen af medarbejderuddannelse og efterud-
dannelse med et bredere sigte, arbejder på oprettelse af uddannelsesudvalg på virksomhe-
derne, tilbyder assistance med udformning af uddannelsesplanlægning m.v. Fagforening 
og tillidsrepræsentanter kan også spørges om, hvorvidt lokale uddannelsesinstitutioner er 
til gavn i disse spørgsmål. 

Der vil formentlig også ad denne vej kunne hentes supplerende oplysninger om, hvilke af 
de 4 uddannelsesplanlægningsmetoder som en given virksomhed praktiserer. 

Ligeså kan der spørges til aftalespørgsmål om arbejdstider (Fleks-regler m.v.), som kan 
give vigtige supplerende oplysninger om, hvilke fleksibilitetsstrategier virksomheden be-
nytter sig af.  

Det er måske også fagforening og tillidsrepræsentanter, der ved mest om, hvordan brugen 
af overenskomstrettigheder til deltagelse i efteruddannelse benyttes m.v.  
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D. Medarbejderne 

D1. Medarbejdernes syn på vilkårene i den enkelte virksomhed 

Primær informationskilde : medarbejderne selv i interviews, enkeltpersons eller gruppe-
vis, eventuelt som fokusgruppeinterviews (jvf. Arbejdsfase for en virksomheds-case (B2) 
punkt 4 og 5) 

Sekundær kilde: tillidsrepræsentanter og arbejdsobservationer (som ”objektiv” baggrund 
for at vurdere den enkelte arbejdendes udsagn) 

Hvilken vægt lægges der på de ”ydre” rammer for jobbet? 

• Høj grad af ansættelsessikkerhed 

• En rimelig løn 

• Afstand til arbejdspladsen 

• Arbejdstider, muligheder for deltids- eller fleksjob, forekomst af overarbejde eller 
af arbejdsdeling (et minus for dem, der har forsørgerpligter) 

• Gode barselsorlovs-vilkår o.l. 

• Medarbejderuddannelse, opstigningschancer, vedligeholdelse eller udbygning af 
kvalifikationer med transfér-værdi, beskæftigelsessikkerhed 

Hvilken vægt lægges der på arbejdets indhold? 

Arbejdsindholdets kvaliteter kan analyseres ved hjælp af de tre komponenter, der klassisk 
inddrages i definitionen af forskellige typer af ”fagidentitet”: 

• Dispositionsmuligheder – i hvor høj grad er der rum for selvstændighed i arbejdstil-
rettelæggelse og –udførelse, medvirken til planlægning, delvis selvstyrende grupper. 
Dispositionsmulighederne vil variere efter hvilken uddannelsesmæssige kompeten-
cer de forskellige personalegrupper har – og de kan trues af en mere tayloristisk ar-
bejdstilrettelæggelse. Arbejdsorganisationen/-delingen er altså central.  

• Interaktionsmuligheder – handler både om muligheder i forhold til kolleger, over-
ordnede og underordnede og i forhold til ”kunderne”. Er der høje eller flade hierar-
kier og er det store eller små arbejdssteder/institutioner (som der også kan være in-
denfor en koncern eller en større organisation)? 

• Kvalifikationsanvendelse/kvalifikationsudvikling – rummer arbejdshverdagen tilpas 
udfordrende opgaver, er der tid til indbyrdes læring og er der gode vilkår for – intern 
og/eller ekstern – medarbejderuddannelse/videreuddannelse? Med ”tilpas” sigtes der 
på arbejdspsykologiens og arbejdsmiljøforskningens sondring mellem ”overfor-
dring” og ”underfordring”.  

Selvom man nøjes med at sondre i ”Høj” og ”Lav” for hver af disse tre dimensioner, så 
giver det allerede seks hovedvarianter af ”fagidentitet” – med ”lav” på alle tre burde man 
nok snarere tale om ”(løn)arbejdsidentitet”. Men for den enkelte kan det jo være fint nok – 
især hvis de ”ydre” rammer er OK. 
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Tilsammen kan disse dimensioner bruges til at indfange vurderingen af den aktuelle ar-
bejdssituation – og gennem interview kan dens sammenhæng med livet udenfor arbejdsti-
den også tematiseres. 

Det bør være startpunktet for en (arbejds)livsbiografisk tilgang. Fra den aktuelle situation 
kan man spørge til hvornår og hvordan, man fik jobbet, om det var svært at lære, om det 
har involveret efteruddannelse eller omskoling, hvilke veje den enkelte har gået fra ud-
dannelsessystemet over forskellige arbejdspladser og eventuelle ledighedsperioder m.v. 
Altså nogle aspekter af det hidtidige livsforløb, som sammen med de aktuelle vilkår udgør 
baggrunden for forestillinger om fremtiden.  

Regner man med at fortsætte med nogenlunde samme job? Venter man bare på at efterløn 
eller pensionsalder kan udfri en fra nødvendigheden af lønarbejdet? Har man ambitioner 
om at få andre og mere spændende/tilfredsstillende arbejdsopgaver i den virksomhed hvor 
man er ansat – eller sigter man på et jobskifte indenfor samme branche/fag – eller over til 
noget helt andet? Ser man muligheder for at ændre på sin egen situation – eller afhænger 
det af forhold, man ikke selv er herre over? 

Overvejelser af denne karakter kan være med til at forklare medarbejderes interesser i ef-
teruddannelse – eller fravær af samme – hvor det altså ikke er ”angst for skolebænken”, 
der bruges som den primære forklaring på fraværende eller meget instrumentel holdning 
til efteruddannelse blandt de lavtuddannede. Det er erfaringer med uddannelsers værdi i 
forhold til ens nuværende og fremtidige arbejds- og levevilkår der tæller. 

Dette kan sige noget om både, hvad der kunne være relevant efteruddannelse for hvem og 
hvilke medarbejdergrupper – og om hvilken pædagogisk tilgang, der ville være hensigts-
mæssig.  

D2. Metode: Medarbejderinterviews 

Det ideelle er at få foretaget interviews med medarbejdere placeret i hver af de hovedtyper 
af konkrete kombinationer af dispositions- interaktions- og kvalifikationsmuligheder, som 
man, baseret på virksomhedsrundgangen, har kunnet se, at der kan og bør skelnes imel-
lem.  

Er der kun 2 hovedtyper af jobkonstruktioner, så kan man i princippet nøjes med – efter-
følgende – at interviewe 2 medarbejdere (men gerne flere!) – og er der 4 hovedtyper af 
jobkonstruktioner, så må der minimum interviewes 4 medarbejdere.  

Disse interviews – som følgelig tidsmæssigt bør foregå efter en virksomhedsrundgang - 
skal så dreje sig om den enkeltes subjektive vurdering af dispositions- interaktions- og 
kvalifikationsmuligheder – og om hvordan den enkelte ser på de ”ydre rammer”. 

Opsummering 

Brancherapporterne består således først af en beskrivelse af de fælles vilkår, som gør sig 
gældende for virksomhederne i den pågældende branche. Arbejdet med at fremskaffe den-
ne information sker gennem litteratur, tilgængeligt materiale fra brancheorganisationer, 
fagforbund, andre studier af branchen, og gennem (særligt virksomhedernes) hjemmesider 
på internettet. Arbejdet med at få kendskab til branchen foretages inden arbejdet med virk-
somhedsbesøgene.  
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Analyserne af virksomhederne har ”den dobbelte kvalifikationsanalyse” som sigte, og 
derfor er målet, at man med hver case får et længere besøg på hver virksomhed, hvor man 
både får en grundig rundgang på virksomheden, hvorved man får fornemmelse af de for-
skellige typer af jobfunktioner, som virksomheden rummer og som med sandsynlighed 
også rummer forskelle i fleksibilitetsformer og personalepolitikker m.v. Efter rundgangen 
på virksomheden skal interviewene så foretages, hvor det er centralt, at der både tales med 
repræsentanter fra ledelsen, tillidsfolk samt repræsentanter fra virksomhedens forskellige 
grupper af medarbejdere.  

Som det er beskrevet i punkt B), C) og D), så er der flere typer af informationer, som vif-
ten af interviews skal indfange. Der er informationerne fra ledelsesside om, hvordan ledel-
sen ser virksomheden både i forhold til konkurrencesituation, den teknologiske udvikling, 
konjunkturafhængighed, kvalifikationsbehov hos medarbejderne nu og i fremtiden, fleksi-
bilitetsstrategier overfor medarbejderne, personalepolitiske strategier (inkl. rekruttering, 
udvikling, fastholdelse og afvikling), samt om man på virksomheden har en uddannelses-
planlægning, og hvordan den i så fald ser ud.  

I interview med tillidsrepræsentanten er det centralt at få fornemmelsen af, hvordan vilkå-
rene er på virksomheden i forhold til ”industrial relations”. Disse informationer kan også 
suppleres med informationer fra de tilknyttede fagforeninger, ligesom medarbejderne ge-
nerelt kan komme med relevante oplysninger i den forbindelse.  

Interviewene med medarbejderne kan deles op i to dele, en del der handler om de ydre 
rammer (løn, arbejdstid, sikkerhed, barselsregler, opstigningschancer, uddannelsesmulig-
heder m.v.) og medarbejdernes tilfredshed med disse, og en anden del der handler om ar-
bejdet indhold. Med arbejdets indhold er man i særlig grad ude efter informationer om 
dispositionsmuligheder, interaktionsmuligheder samt kvalifikationsanvendelse og –
udvikling.  
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Bilag 2: Ekspertinterviewguide 
1. Beskriv udviklingen i branchen de seneste 10 år? 

a. Hvilke udfordringer står man overfor i branchen? 

b. Hvilke efteruddannelsesmæssige udfordringer står man overfor i branchen? 

c. Teknologiudviklingen i branchen, er det f.eks. en høj/lav-teknologisk bran-
che 

d. Traditioner for VEU i branchen?  

e. Intern/ekstern VEU? 

f. Personalepolitiske strategier? Hvilke fleksibilitetsformer satses der på? 

g. Kortlægning af de største udbydere på branchens marked for VEU? 

h. Hvordan matches udbyderne med virksomhederne, eller hvordan udvikles 
relationen mellem disse? (er det f.eks. en opgave for arbejdsgiverorganisa-
tionerne?) 

i. Hvilke kursusformer benyttes mest i branchen og hvorfor? 

 

2. Baggrunden for udviklingen af VEU på brancheområdet? 

a. Brancheorganisationernes rolle i forhold til udviklingen af VEU på områ-
det? 

 

3. Spørgsmål omkring SMV (små og mellemstore virksomheder) 

a. Er medarbejdernes deltagelse i VEU mindre hos SMV end hos store virk-
somheder i denne branche? Hvorfor? 

b. Hvordan kan de SMV på brancheområdet støttes i deres benyttelse af 
VEU? (støtte fra politisk, faglige organisationer, udbydere?) 

c. Kan du give eksempler på en sådan støtte? 

 

4. Den teknologiske udvikling/innovation i branchen? Proces eller produktorien-
teret? 

5. Hvordan påvirker den teknologiske udvikling og eventuelle organisatoriske 
forandringer VEU?  (kvantitativ brug af VEU? spredning af VEU blandt ansatte?) 
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Bilag 3: Virksomhedslederinterviewguide 

A: Om virksomheden, branche og personale 

• Kort om virksomheden og dens udvikling fra grundlæggelse indtil nu 

a. Hovedaktiviteter 

b. Generel udvikling (vækst, stabilitet eller nedgang) 

c. Den nuværende forretningssituation 

 

• Branchen og virksomhedens plads i den 

a. Teknologisk udvikling de senere år 

b. Antal af og størrelse på konkurrerende virksomheder 

c. Afsætningsmarked og efterspørgsel 

d. Eksport versus hjemmemarked 

e. Tilgang til ”råvarer” 

f. Udsving i efterspørgsel 

i. Sæsonbetonet, konjunkturafhængig branche 

g. Hvad kendetegner jeres forretningsstrategi? 

h. Hvad konkurrerer I på 

i. Pris versus kvalitet 

ii.  Proces- og/eller produktinnovation 

iii.  Andet: Nicheproduktion, Fleksibilitet, Sikkerhed i leverance, Spor-
barhed, Outsourcing 

 

• Kan du beskrive virksomhedens organisation (afdelinger)? 

 

• Oplysninger omkring personalet i de forskellige afdelinger 

a. Antal, kønsfordeling, alder, anciennitet, personalegennemstrømning, syge-
fravær og ansættelsesforhold 

b. Professioner, arbejdsfunktioner/jobprofiler og medlemskaber af fagfore-
ninger 

 

• Organisation af arbejdet 

a. Hvordan ser arbejdsdelingen ud? 

i. Faste arbejdsfunktioner eller er der krav/ønske om større fleksibili-
tet, jobrotation og/eller selvstyrende grupper? 
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ii.  Specialiserede eller brede jobfunktioner? 

iii.  Fastansatte versus løsansatte? Kerne-/randarbejdskraft 

iv. Fleksibilitet ift. arbejdstid 

v. Regler/normer for overarbejde 

b. Produktionen 

i. Manuel/automatisk 

ii.  Seriestørrelse 

 

B: Personalepolitik  

 

1. Hvad kendetegner jeres personalepolitik? 

2. Hvordan rekrutterer I personale i hver af de forskellige afdelinger? 

• Hvilke uddannelseskrav og personlige krav stiller i til ansøgere? 

• Typisk indkøringsforløb 

i. Fordelingen mellem brugen af arbejdspladsoplæring, sidemandsop-
læring, og intern/ekstern VEU? 

• Hvor lang er indkøringstiden og hvilke omkostninger er der ved nyrekrutte-
ring? 

• Arbejdskraftsudbud: Har i oplevet problemer med rekruttering af kvalifice-
ret personale?, årsager? 

3. Hvordan sikrer I fastholdelse af personalet? 

4. Har I oplevet situationer hvor i har måttet afvikle personale? 

• Hvordan har i håndteret denne situation: SIFU, mindst kvalificeret eller…? 

5. Har I en seniorpolitik? 

 

C: Udvikling af personalet 

• Hvor nødvendigt er det for jer, at de ansattes kvalifikationer er ”up to date”? 

 

o Hvordan sikrer I, at kvalifikationerne er tidssvarende? 

o Hvilken status har uddannelse i jeres evt. strategiske planlægning? 

o Hvad ønsker I at få ud af jeres uddannelsesaktiviteter, og hvad får I ud af dem? 

o Oplever I barrierer ift udvikling af personalet? 

§ Hvilke og hvordan håndteres de? 

o Hvordan foregår planlægningen af uddannelsesaktiviteter mere konkret? 
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§ Kortsigtet tilpasning/langsigtet investering? (proaktiv/reaktiv) 

§ Ansattes indflydelse på planlægningen? (top-down versus bottom-up) 

§ Frit valg, katalog eller påbud? 

§ Er der afsat et budget til uddannelse? 

§ Følges der op på aktiviteten (f.eks. gennem evaluering)? 

§ Er der markante forskelle mellem afdelingerne ift. planlægning og brug 
af EFU? 

o Hvordan er de ansattes forhold til VEU på de forskellige afdelinger? 

o Forhenværende, nuværende og forventede ændringer i kvalifikationsbehov? 

D: Relationer til udbydere og andre aktører 

 

1. Benytter I jer af eksterne VEU-udbydere? 

• Hvilke udbydere benytter I jer af? 

• Hvordan oplever du samarbejdet med eksterne udbydere? 

• Vurdering af prisen og kvaliteten i udbuddet? 

• Findes der alternativer til dem I benytter? 

• Hvordan kommer I i kontakt med udbyderne? 

• Hvordan foregår samarbejdet med udbyderne rent praktisk? 

i. Hvor tæt kommer udbyderne på Jeres virksomhed og de ansatte? 

ii.  I hvilken udstrækning er udbyderne i stand til at imødekomme jeres 
behov? 

2. Har I i de senere år oplevet, at der er områder, hvor I har behov for efteruddannel-
se, men ikke har kunnet finde noget hensigtsmæssigt udbud? 

3. Deltager I i andre netværk/samarbejder af betydning? (for udvikling af jeres perso-
nale?) 

• Hvad betyder disse netværk for jer? 
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Bilag 4: TR-interviewguide 

 
Hvad består dit job i? (ud over TR-rollen) 

• Er der flere TR på virksomheden? 

• Er der samarbejde med disse? 

 

Hvordan har du fået rollen som TR? 

• Hvordan ser du din rolle som TR? 

• Hvordan er du uddannet som TR? (særligt ift. VEU) 

• Mener du, at du er tilstrækkeligt ”klædt på” til at varetage rollen som TR? 

• Har du tilstrækkeligt opbakning og tid til at varetage din rolle som TR? 

• Hvordan er samarbejdsklimaet på virksomheden? 

 

Hvilken overenskomst er størstedelen af de ansatte underlagt? 

• Hvordan ser overenskomstbestemmelserne ud omkring efteruddannelse? (rettighe-
der?) 

• Hvordan er de lønmæssige vilkår under VEU? 

• Kontakt med og bistand fra lokal fagforening, udbydere og/eller konsulenter? 

 

Hvordan rekrutteres personale? 

• Typisk indslusningsforløb efter rekruttering? 

• Hvad gør virksomheden for at fastholde personalet? 

• Hvordan håndteres afvikling af personale? 

 

Hvilke uddannelsestyper benyttes? 

• Selvlæring, sidemandsoplæring, leverandørkurser, interne kurser og/eller eksterne 
kurser? 

• Hvem deltager typisk i VEU? 

 

Hvordan organiseres uddannelsesindsatsen typisk? 

• Er der oprettet Uddannelsesudvalg, som planlægger? 

• TR´s rolle ifm. efteruddannelse? 

• Ansattes motivation, initiativ og indflydelse? 

• Er der enighed ift. ønsker og behov om VEU mellem ledelse og ansatte? 
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• Er der afsat økonomi til efteruddannelse? 

• Ad hoc efter opståede behov eller mere langsigtet planlægning? 

• Omfang af efteruddannelse pr. år? 

• Er der særlige tider på året eller lign. Hvor der benyttes særligt meget VEU? 

• Tilfredshed med uddannelsesudbudet? 
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Bilag 5: Medarbejderinterviewguide 
 

1. Beskriv hvad dit arbejde består i? 

a. Forskellige jobfunktioner? 

b. Har du måttet lære meget nyt siden din ansættelse? 

c. Har dit arbejdes karakter forandret sig de seneste år? 

d. Hvordan ser din arbejdstid typisk ud? Varierer den? 

 

2. Hvorfor søgte du jobbet? 

a. Hvornår og hvordan fik du jobbet? 

b. Uddannelsesforløb og tidligere jobs 

c. Bor du i nærheden? 

d. Familiære forhold 

 

3. Hvad synes du om jobbet? 

a. Er det et drømmejob for dig eller et skridt på vejen? 

b. Er du tilfreds med lønnen? 

c. Hvad er vigtigt for dig i forhold til dit arbejde? 

i. Disposition/indflydelse: Hvor meget betyder det for dig, at have 
indflydelse på hvordan dine arbejdsopgaver skal løses? 

ii.  Interaktion/socialt: Hvordan fungerer det faglige samarbejde med 
kolleger? Hvordan er det sociale liv på arbejdspladsen? 

iii.  Kvalifikationer/udvikling: Føler du dig udfordret i det daglige ar-
bejde? Hvor meget betyder det for dig at have indflydelse på dit 
fremtidige arbejdsliv her på stedet? 

d. Føler du dig sikker i din ansættelse? 

e. Hvordan oplever du sammenhængen mellem dit arbejde og dit privatliv? 

 

4. Hvor vigtig er faglig og personlig udvikling for dig? 

a. Hvilke muligheder er der for udvikling her? 

i. Muligheder for VEU? (Intern/ekstern) 

ii.  Har du indflydelse på VEU? 

iii.  Får du råd og hjælp fra TR? 

iv. Opbakning fra ledelsen i forhold til efteruddannelse? 

v. Afsættes der tid og resurser? 
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b. Hvad er holdningerne til efteruddannelse blandt de ansatte? 

c. Hvor meget efteruddannelse har du været på? 

i. Hvordan oplevede du forløbet? 

ii.  Hvad har VEU betydet for dit arbejdsliv? 

d. Tror du, du kan du klare dig på arbejdsmarkedet uden VEU? 

e. Har du talt med en uddannelseskonsulent omkring dine behov for efterud-
dannelse? 

 

5. Hvordan ser du tillidsrepræsentantens rolle? 

a. Hvordan er din relation til TR? 

b. Hvordan er din relation til ledelsen? 

c. Hvor meget indflydelse har TR på de ansattes arbejdsvilkår? 

d. Hvordan er klimaet generelt mellem ledelse og ansatte? 

 

6. Hvordan ønsker du, at dit arbejdsliv ser ud om 10 år?  

a. Samme arbejdsplads? 

b. Samme arbejdsfunktioner? 

c. Karriereplan? Forventninger/forhåbninger?  

d. Behov for forandringer i arbejdslivet: arbejdsformen/arbejdspresset? 

 

 




