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INDLEDNING

Det nytter ikke nødvendigvis at snakke med virksomhederne om det konkrete 

efteruddannelsesbehov. I stedet kan man snakke om fremtiden for dem og deres 

medarbejdere. Så undgår man også at blive en form for avissælger. Jeg er begyndt at spørge 

virksomheder, hvor de har mest ondt. Hvad forstyrrer din søvn mest? I stedet for at sige hvad 

vi kan levere, så spørger jeg om, hvad der generer dem, og tager det derfra. 

Konsulent på Herningsholm Erhvervsskole 

1.1 BAGGRUND OG OPDRAG 

Det går godt for virksomhederne i Vestjylland, men der er risiko for, at mangel på kvalificeret 

arbejdskraft kan hæmme virksomhedernes vækst. For at sikre tilstrækkelig og kvalificeret 

arbejdskraft er det nødvendigt at kompetenceløfte såvel ledige som beskæftigede; derfor er der 

behov for, at virksomhederne – som et af flere tiltag – øger brugen af voksen- og efteruddannelse. 

Det regionale arbejdsmarkedsråd i Vestjylland (RAR Vestjylland) har bedt DISCUS udføre en analyse, 

der kan understøtte voksen- og efteruddannelsesindsatsen i RAR-modellen og det regionale 

samarbejde om voksen- og efteruddannelse i virksomheder. Analysen skal bidrage til at indfri 

ambitionen i RAR-modellen om at kvalificere virksomhedsservice, herunder at henvendelserne til 

virksomhederne er af høj kvalitet og velkoordinerede blandt aktørerne. Analysen fokuserer på 

brancherne bygge og anlæg og industri. 

Konkret er formålet med analysen at give anbefalinger, opmærksomhedspunkter og inspiration til, 

hvordan: 

• konsulenter inden for beskæftigelses-, erhvervsfremme- og uddannelsesområdet yderligere 

kan fokusere og kvalificere deres dialog med virksomhederne, så de mest effektivt 

understøtter virksomhederne i at træffe beslutninger om, hvordan de sikrer sig tilgængelig, 

kvalificeret arbejdskraft 

• det regionale arbejdsmarkedsråd i Vestjylland selv eller i samarbejde med andre kan sprede 

erfaringer og sætte initiativer i gang, der understøtter virksomhedernes brug af voksen- og 

efteruddannelse. 

Der er tale om en kvalitativ analyse, overvejende baseret på interviews, hvor det er virksomhederne 

samt eksperter fra uddannelsesinstitutioner, organisationer og offentlige aktører, der er i kontakt med 

virksomheder om kvalificeret arbejdskraft, der har bidraget. 
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1.2 LÆSEVEJLEDNING 

I afsnit 1.3 følger en kort beskrivelse af udfordringen med at øge brugen af voksen- og 

efteruddannelse, og hvordan de interviewede virksomheder ser på voksen- og efteruddannelse (1.4). 

Dernæst de konkrete anbefalinger til henholdsvis konsulenter (kapitel 2) og til RAR Vestjylland (kapitel 

3). Afsættet for anbefalingerne er dels en indikatoranalyse (kapitel 4), der belyser, hvornår voksen- og 

efteruddannelse kan være relevant for virksomhederne, og en beslutningsanalyse (kapitel 5) af, 

hvordan virksomhederne konkret træffer beslutninger om brug af voksen- og efteruddannelse i 

forskellige situationer. Endelig gennemgås i kapitel 6 metode og datakilder. I bilag ligger en 

kortlægning af aktuelle rekrutteringsudfordringer i de to brancher og en oversigt over kilder brugt i 

litteraturgennemgangen. 

1.3 UDFORDRINGEN KORT SAGT 

For at få et overblik over den aktuelle rekrutteringssituation i RAR Vestjyllands område har vi trukket 

tal fra STARs rekrutteringssurvey og Arbejdsmarkedsbalancen. Kortlægningen viser, at der er relativt 

store rekrutteringsudfordringer inden for bygge- og anlægsbranchen, mens udfordringerne inden for 

industrien er mindre, relativt set. 

Vi har endvidere gennem litteraturstudier kortlagt de trends, som eksperter over en bred front 

vurderer er drivende for udviklingen – og dermed kompetencebehov – inden for de to brancher: 

Trends i bygge- og anlægsbranchen: 

Bæredygtigt byggeri, herunder energioptimering 
IKT (informations- og kommunikationsteknologi) 
Specialisering 
Co-creation  og strategiske  partnerskaber  

Trends i industrien: 

FN’s verdensmål,  herunder  cirkulær  økonomi  
Automatisering  
Robotteknologi  
Digitalisering
Specialisering og høj  kvalitet  
Servitization1 

På landsplan vurderer virksomhederne, på tværs af alle brancher, at de i høj grad efteruddanner deres 

medarbejdere. Især via sidemandsoplæring (68 %), interne kurser (45 %) og kurser udbudt af private 

leverandører uden offentligt tilskud (43 %).2 

De interviewede eksperter oplever imidlertid, at virksomhederne inden for industri- og bygge- og 

anlægsbranchen i Vestjylland langtfra benytter sig af voksen- og efteruddannelse i den udstrækning, 

1 Servitization er udtryk for den transformation, produktionsvirksomheder undergår, når de bevæger sig fra 
rollen som rene produktleverandører til i højere grad at sælge servicer knyttet til produkter. Det kan fx være 
vedligeholdelseskontrakter, der garanterer et produkts funktionsevne og oppetid. Andre virksomheder 
”servitizer” ved at blive en partner og rådgiver i kundernes udviklings- og innovationsprocesser. 
2 Analyse af individers og virksomheders brug af voksen- og efteruddannelse, Epinion, 2017. 

3



         

 

 

 

              

              

   

           

         

      
 

   

 

  

  

              

           

             

            

          

            

        

  

 
 

    
  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

              

         

            

           

                 

                

             

         

      

         

 

            

                

              

Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

der ville være optimal for at kunne møde deres kompetencebehov, herunder de kompetencebehov, de 

overordnede trends peger på. De vurderer samtidig, at de fleste behov ville kunne dækkes med det 

eksisterende voksen- og efteruddannelsesudbud. 

Virksomhederne har ofte svært ved at oversætte ordene i de fine rapporter til deres 

dagligdag. Hvad betyder det konkret for dem, at der er en trend, der hedder digitalisering? 

Det kan være svært at se i en travl dagligdag. 

Ekspert fra brancheorganisation 

1.4 HVORDAN SER DE INTERVIEWEDE VIRKSOMHEDER PÅ 

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE?

For at komme tættere på virksomhedernes syn på og brug af voksen- og efteruddannelse har vi 

spurgt lederne af 10 virksomheder om deres syn på voksen- og efteruddannelse. Virksomhederne er 

udvalgt i samarbejde med analysens referencegruppe ud fra det kriterie, at alle virksomhederne har 

haft gode erfaringer med brug af voksen- og efteruddannelse og har refleksioner omkring brugen af 

voksen- og efteruddannelse. Dermed bidrager de i analysen til at vise, hvilke indikatorer der typisk 

kan være et tegn på, at en virksomhed vil opleve behov for voksen- og efteruddannelse, og med 

hvordan beslutningsprocesser vedrørende brug af voksen- og efteruddannelse forløber. 

Bygge  og 
anlæg  

El  Experten,  
Ikast   

Salling  
Entreprenørfirma,
Skive  

HSHansen,  
Lem   

PJP  Byg,  
Hvide  Sande

Poul Ba k 
ApS,  
Jebjerg  

Industri McBride, Vestas Aircoil/ Hammer Future N.C. 
Holstebro VP Industries, Carpets, Rundbuehaller, Nielsen, 

Lem Herning Tarm Balling 

Det første indtryk er, at mange virksomheder ønsker viden om, hvordan de kan få hjælp til at løse 

deres virksomheds udfordringer, og gerne via uddannelse. Virksomhederne synes, uddannelse er 

vigtig, men de oplever ofte ikke et påtrængende behov for kompetenceudvikling. Der er nok at 

lave, og de ser ikke nødvendigvis kompetenceudvikling som noget, der fremmer produktionen. Det 

kan det bestemt, men det kan også på den korte bane stå i vejen for driften, fordi det tager tid, og 

der må ikke gå tid fra ordrer, da virksomhederne lever af at levere høj kvalitet hurtigt og til tiden. 

Når virksomhederne har brugt voksen- og efteruddannelse, oplever de – til trods for deres 

grundlæggende positive indstilling – at logistikken kan være besværlig og bureaukratisk. Det er en 

hovedudfordring at møde virksomhederne, så deres aktuelle udfordringer i hverdagen håndteres, 

samtidig med at fokus på det mere langsigtede kommer højere op på dagsordenen i 

virksomhederne. 

Virksomhederne vil deres medarbejdere det godt. Både for virksomhedens og for medarbejdernes skyld. 

Men det kan være følsomt, nogle gange konfliktfyldt, at få igangsat et uddannelsesforløb. Der kan være 

overenskomstfastsatte krav, hvor der ikke er et fælles fodslag internt i virksomhederne mellem ledere og 
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medarbejdere om, hvad der er relevant uddannelse. Eller det kan dreje sig om medarbejdergrupper, hvor 

det at blive sat på skolebænken er grænseoverskridende og svært. Disse ofte følsomme forhold skal der 

være forståelse for, når en konsulent fra voksen- og efteruddannelsessystemet taler med virksomheden. 

Det, der virker godt, er ifølge virksomhederne konsulenter, der har tid til at sætte sig ned og 

snakke om virksomhedens forretningsmæssige behov, og som ser voksen- og efteruddannelse som 

et af flere redskaber til at nå virksomhedens mål. Som forstår virksomhedens kultur og 

medarbejdere. Som kan opbygge de relationer til den enkelte virksomhed, der gør det let at tage 

telefonen og ringe. Det er det helt afgørende punkt for virksomhederne. Derudover nævner de 

følgende komponenter, når voksen- og efteruddannelse virker godt: 

• At voksen- og efteruddannelse bidrager til, at medarbejderne bedre forstår virksomhedens 

forretning 

• At voksen- og efteruddannelse – uanset fagligt indhold – bidrager til at lære medarbejderne 

at lære nyt (igen) 

• At medarbejderne efter forløbet får en rolle i forhold til at fortælle om/omsætte det lærte til 

en praksis i virksomheden for derigennem at fremme voksen- og efteruddannelseskulturen i 

virksomheden. 

Jeg  gør det  jo ikke for mine blå  øjnes skyld  

CASE:  Interview  med  Gregers  Frederiksen,  direktør,  Salling  Entreprenørfirma  A/S,  Roslev  

Salling  Entreprenørfirma  er  en entreprenørvirksomhed  etableret i slutningen af 80’erne. Firmaet  har  

ca. 45  medarbejdere,  heraf  mange  specialister.  Firmaet  har  særligt  kompetencer  inden for  

kloakering,  jordarbejde,  anlægsgartneri, nedbrydning  og råhusbyggeri. Firmaet  har  en stærk grøn 

profil  og arbejder  med  bl.a. upcycling  og cirkulær  økonomi. De  uddanner  løbende  nye  medarbejdere  

til  branchen,  og uddannelse  er  et  nøgleord  i  virksomhedens  hverdag.  

Hvad  tænker d u  om  voksen- og efteruddannelse?  

For os  er det  vigtigt  at  fylde  på  medarbejderne,  uagtet  om d et  er truckcertifikat  eller førstehjælp. Det  

skal  de  jo. Det  kan  også  være dansk eller matematik. Vi  skal  tage  os  af  dem. Det  er  en  del  af  vores  

dna  i  Salling,  at  vi  investerer i  det  hele  menneske  gennem k urser og  uddannelse.  Også  noget,  der 

måske  ikke  er  100  %  fagfagligt.   

Jeg  går ikke  så  meget  op  i,  om d et  er det  ene  eller det  andet. For mig  er det  vigtigt,  at  medarbejderne  

tør kaste  sig  ud  i  det  og  række  hånden  op  og  sige  noget. Det  kan  godt  være svært  for både  de  unge  

og  de  ældre medarbejdere.  Husk på,  at  mange  af  mine  medarbejdere ikke  nødvendigvis  har haft  de  

bedste  skoleoplevelser  i  livet,  så  jeg  foretrækker at  sende  dem a fsted  i  grupper.  Hvis  de  sidder alene,  

får de  slet  ikke  det  samme  ud  af  kurset.   

Men  er d et så ikke  mere  beskæftigelsesterapi e nd  det,  man  beskæftiger si g med  på  en  

arbejdsplads? 

Det  kan  man  mene  /  men  jeg  gør det  jo  ikke  for mine  blå  øjnes  skyld. Jeg  kan  både  se  og  registrere,  
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at  sygefraværet  falder,  når  medarbejderne  har haft  succes  med  et  eksternt  uddannelsesforløb. Jeg  

kan  mærke,  at  engagementet  stiger.  De  får  indsigt  i  virksomheden  og  i  sig  selv. Det  skaber  gejst,  og

dermed  er jeg  også  med  til  at  holde  på  dem,  og  de  bidrager til  at  fastholde  sig  selv h er i  

virksomheden. Det  er win-win.  

For mig  at  se  er det  et  menneskesyn,  jeg  er stolt  af,  men  også  en  investering,  der kan  betale  sig  på  

bundlinjen.  Ikke  bare med  lovkravsbestemte  kurser,  men  også  i  de  mere bløde  kompetencer,  der 

skaber  selvtillid  – med  afsæt  i  deres  egne  drømme  om,  hvad  man  kan  få  med  sig  gennem  

uddannelse.  Det  kommer  tifold  tilbage  til  os.  

Hvor vi gtigt er d et,  at de  er sam men  på  skolebænken?  

Meget.  Og  hvis  ikke  jeg  kan  finde  tre-fire stykker her  fra  os,  så  ringer jeg  til  nogle  af  

nabovirksomhederne,  for de  har virkelig  brug  for at  være sammen  om d et  her.   

  ---   O  ---- 

Tages der h øjde  for d e  individuelle  virksomhedsbehov i d en  måde,  man  skruer  

kurserne/uddannelsesforløbet sammen  på?  

Tja,  nogle  gange  /  men  når vi  mødes  i  øjenhøjde,  konsulenten  og  jeg,  og  planlægger det  i  fællesskab,  

bliver det  klart  bedre. Nogle  gange  er  der førstehjælp  med  på  samtlige  kurser,  så  når året  er omme,  

har  jeg  medarbejdere,  der  har gennemgået  den  blok  tre  gange. Det  dur jo  ikke.  

Casen er  et  eksempel  på,  at  VOKSEN- OG  EFTERUDDANNELSE  er  på  spil  i situationer,  hvor: 

Omgivelserne  stiller  nye  krav t il  virksomheden.  

Virksomheden  ønsker  at  fastholde  og  udvikle  medarbejdere.  

Virksomheden  er  i  gang  med  en  ny  strategisk udvikling.  

Se  nedenfor  for  nærmere  information  om  de  forskellige  indikatorer  for  voksen- og  efteruddannelse. 

ANBEFALINGER TIL KONSULENTER 

2.1 TYPISKE INDIKATORER FOR VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 

En indikator er et redskab til at vise, hvordan noget andet forholder sig. Sommerfugle er fx en utrolig 

fin indikator for, hvordan det står til med naturen. Forskellige situationer i virksomheden er 

tilsvarende indikatorer for, at der kan være brug for voksen- og efteruddannelse. Analysen her peger 

på fem typiske indikatorer. Indikatorerne er udledt af interviews med de 10 virksomheder, der 

indgår i analysen, og kvalificeret af ekspertinterviews. Indikatorerne er altså baseret på praksis i 

virksomhederne og ikke på, hvad eksterne interessenter evt. ønsker, virksomhederne burde have 

fokus på. Tages der udgangspunkt i de fem fremhævede indikatorer, vil de fleste situationer, hvor 

voksen- og efteruddannelse som et af flere redskaber kan være relevant, være dækket ind. 
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Det anbefales derfor, at konsulenterne i dialogen med virksomhederne er opmærksomme på følgende 

indikatorer, der ofte er tegn på, at virksomheden kan have brug for yderligere dialog om voksen- og 

efteruddannelse. 

Virksomhederne kan have brug for voksen- og efteruddannelse, når: 

Indikator 1. Omgivelserne stiller nye krav til virksomheden 

Indikator 2. Virksomheden ønsker at fastholde og udvikle medarbejdere 

Indikator 3. Virksomheden er udsat for øget konkurrence 

Indikator 4. Virksomheden er i gang med en ny strategisk udvikling 

Indikator 5. Virksomheden gennemfører organisatoriske forandringer. 

Alle indikatorer er ligeværdige, men de er rangordnet efter de situationer, vi oftest har hørt om i 

virksomhederne, og hvor fokus derfor i første omgang kan rettes. Der kan ofte være et samspil 

mellem flere indikatorer, der er i spil sideløbende. Se for en uddybning kapitel 4. 

2.2 TYPISKE BESLUTNINGSPROCESSER I FORBINDELSE MED

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Analysen af interviews med virksomhederne peger på, at de ovenfor beskrevne indikatorer ofte 

hænger sammen med bestemte beslutningsprocesser i virksomheden. Beslutningsprocesserne er 

forskellige, afhængigt af om der er tale om enkle eller mere komplekse situationer, og om de løses 

uformelt i virksomheden eller skal håndteres via formelle fora (fx samarbejdsudvalg, 

sikkerhedsudvalg m.v.). 

Figur 1. Beslutningsprocessen afhænger af kompleksitetsgraden 

Figur 2. Beslutningsprocessen afhænger af formaliseringsgraden 

Uformelle beslutninger Formelle beslutninger 

I virkeligheden vil der være glidende overgang mellem de forskellige typer af beslutninger. Det 

afgørende her er, at de to dimensioner kan bruges som markører for, hvor opmærksomheden bør 

være i mødet med virksomheden. 

Et eksempel: Omgivelserne stiller nye krav til en virksomhed (indikator 1) i form af ny 

arbejdsmiljølovgivning, som kræver, at nogle af medarbejderne skal have et bestemt certifikat. For 
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at virksomheden kan overholde lovgivningen, træffes der beslutning om at sende de relevante 

medarbejdere på kursus, når det passer ind i planlægningen på virksomheden. Denne type 

beslutninger er ifølge virksomhederne normalt enkel og uformel. 

I andre situationer, fx i forbindelse med en nedskæringsrunde, hvor der også gennemføres 

organisatoriske omstruktureringer, vil beslutningen normalt være både langt mere kompleks og 

formel, fordi den involverer en række ledelsesmæssige beslutninger, der også kræver drøftelser med 

medarbejderrepræsentanter m.v. 

I nedenstående boks ses sammenhængen mellem forskellige situationer i virksomheden 

(indikatorerne) og de beslutningsprocesser, der typisk er knyttet hertil. 

Beslutningsprocesserne er 
…

Uformelle Formelle (fx i 
Samarbejdsudvalg) 

Enkle Indikator 1. Omgivelserne stiller nye 
krav til virksomheden 

Indikator 2. Virksomheden ønsker 
at fastholde og udvikle 
medarbejdere 

Komplekse Indikator 3. Virksomheden er udsat 
for øget konkurrence 

Indikator  4.  Virksomheden  er  i  gang  
med en  ny s trategisk  udvikling  

Indikator 5. Virksomheden 
gennemfører organisatoriske 
forandringer 

Nogle gange starter en beslutningsproces på det uformelle niveau og bevæger sig mod det formelle. 

De forskellige situationer og beslutningsprocesser har betydning for tilgangen til virksomheden i 

forskellige situationer og for, hvordan man som konsulent skal være klædt på til at indgå 

professionelt i de forskellige situationer. Den konkrete tilgang beror naturligvis altid på en konkret 

vurdering. Se for en uddybning kapitel 5. 

ANBEFALINGER TIL RAR 
Mulige indsatsområder, hvor RAR Vestjylland kan understøtte arbejdet med voksen- og 

efteruddannelse 

1. Kompetenceudvikling af konsulenter og andre nøglemedarbejdere. Virksomhederne peger 

på, at det vigtigste for dem er den personlige relation, der opbygges til konsulenter fra 

jobcentre, erhvervshuse og uddannelsessystemet. Konsulenterne skal i endnu højere grad 

have kompetencer, der sætter dem i stand til at forstå virksomhedernes behov, så de kan 

bistå virksomhederne med at være innovative og udvikle deres forretning. Konsulenterne 

skal både kunne bringe rekruttering og uddannelse i spil over for virksomhederne. 

2. Udvikling af metoder til identifikation af virksomheder, hvor voksen- og efteruddannelse 

kan være en vigtig del af løsningen i en forretningsmæssig kontekst. Metoderne skal 
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Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

understøtte virksomhedernes vækst og udvikling og kvalificere virksomhedskontakten på 

tværs af erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesaktører. Hvordan bruges fx viden 

om ny lovgivning eller viden om ledelsesskift aktivt i udvælgelse af virksomhederne? Der er 

behov for at udvikle metoder, gerne lokalt og inden for eksisterende samarbejder, der kan 

guide konsulenter på tværs af systemerne mere målrettet i deres virksomhedskontakt. 

3. Udvikling af fælles servicekoncept for voksen- og efteruddannelsesudbydere. 

Virksomhederne vil gerne voksen- og efteruddannelse, men de vil ikke alt bøvlet. Det er 

vigtigt, at der er enkelhed, overskuelighed og hjælp til det praktiske i forbindelse med 

afvikling af voksen- og efteruddannelsesforløb. Der kan evt. igangsættes et arbejde med at 

udvikle et fælles servicekoncept, der synliggør voksen- og efteruddannelsestilbud på tværs 

af alle uddannelsesniveauer (dvs. også for højtuddannede) og den bistand, der tilbydes i 

forbindelse med voksen- og efteruddannelse. Bistanden kan fx være i form af totalløsninger 

med hjælp til hele processen, og hvor voksen- og efteruddannelsesinstitutionen sørger for 

uddannelsesplanlægning, det administrative, hjemsøgning af finansiering etc. 

4. Virksomhederne skal have bedre overblik over voksen- og efteruddannelsesmuligheder. 

De  interviewede  virksomheder  efterspørger  overblik (bedre/mere  synlige/søgbare)  

oversigter  over  voksen- og efteruddannelsesmuligheder  generelt.  Dette  bør  ske  gennem god 

introduktion af virksomhederne til de digitale platforme ’EfterUddannelse.dk’ og

’UddannelsesGuiden’ (ug.dk) fra konsulenter på tværs af erhvervsfremme-, beskæftigelses

og uddannelsessystemet, så virksomhederne kan udnytte de digitale platforme bedre. 

Samtidig er det vigtigt at have opmærksomhed på, at de digitale platforme ikke kan stå 

alene. Det er vigtigt at sikre, at de digitale muligheder er godt koblet med den formidling og 

sparring, virksomhederne får fra konsulenter. Der er behov for, at konsulenter hjælper 

virksomhederne med at oversætte virksomhedernes kompetencebehov i forhold til 

kursusudbuddet, så virksomhederne får hjælp og inspiration til, hvordan voksen- og 

efteruddannelse kan hjælpe dem med at løse deres kompetencebehov og konkret kan 

designes, så det passer til den enkelte virksomheds aktuelle behov. 

INDIKATORANALYSE 
De ovenstående anbefalinger bygger på indikatoranalysen i dette kapitel og på beslutningsanalysen i 

kapitel 5. 

I indikatoranalysen peger vi på baggrund af interviews med virksomheder og eksperter på en række 

indikatorer for, hvor det kan være relevant at drøfte voksen- og efteruddannelse med 

virksomhederne. Indikatorerne peger på en række typiske situationer i virksomhederne eller deres 

omgivelser, hvor voksen- og efteruddannelse kan være en relevant løsning for virksomhederne for at 

kunne håndtere en konkret situation eller sikre sig i fremtiden. 

9

http:EfterUddannelse.dk


         

 

 

 

             

             

            

         

            

              

             

        

          

         

  

     

 

            

       

           

          

  

 

 

 

             
  

    
 

    
 

      
 

 
 

Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

Det er indledningsvis værd at bemærke, at vores interviews med eksperter og virksomhederne ikke 

tyder på, at den relativt store rekrutteringsudfordring3, der er inden for bygge og anlæg (og relativt 

mindre inden for industrien), er en driver for voksen- og efteruddannelse. Virksomhederne finder 

ofte andre løsninger på rekrutteringsudfordringer end voksen- og efteruddannelse. 

Det samme gælder de trends, vi har identificeret inden for henholdsvis bygge og anlæg og industri. 

Trends og det mere langsigtede er generelt ikke det, der driver voksen- og efteruddannelse i SMV’erne. 

Så længe trends ikke er meget konkret formulerede og ’oversat’, er virksomhederne oftest mere 

optagede af at være leveringsdygtige på aktuelle ordrer. 

Frem for rekrutteringsudfordringer og trends drives voksen- og efteruddannelse primært af de fem 

indikatorer, vi har fundet gennem interviews med virksomheder og eksperter (se nedenstående 

figur): 

Figur 3. 5 centrale indikatorer for behov for voksen- og efteruddannelse 

1. 

Omgivelserne stiller nye krav til 
virksomheden 

2. 

Virksomheden ønsker at fastholde og 
udvikle medarbejdere 

3. 

Virksomheden er 
konkurrenceudsat 

4. 

Virksomheden er i gang med en ny 
strategisk udvikling 

5. 

Virksomheden gennemfører 
organisatoriske forandringer 

Indikatorerne kan bruges af konsulenterne til at udsøge relevante virksomheder, som er eller kan 

blive motiverede for voksen- og efteruddannelse, samt som et redskab til, i dialogen med 

virksomheder, at pejle sig ind på deres situation og behov og evt. nytte af voksen- og 

efteruddannelse. Typisk vil der være flere indikatorer på spil samtidig, ligesom fokus hurtigt kan 

ændre sig. 

3 Jf. STARs seneste rekrutteringssurvey med data indsamlet i perioden januar-juni 2019. Se bilag til analysen for 
en uddybning. 
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Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

Indikator 1. Omgivelserne stiller nye krav til virksomheden 

Nye ydre krav er en indikator for behov og motivation for voksen- og efteruddannelse. Voksen- og 

efteruddannelse kan være relevant i situationer, hvor: 

• Der er kommet nye lovkrav til certifikater, arbejdsmiljø, byggereglementer etc. 

• Store kunder stiller specifikke nye krav til overholdelse af standarter, nye produktionsmåder, 

produktkvalitet (fx ISO-standarder) 

• Efterspørgselssiden stiller nye krav om forbrugersikkerhed, CSR, fokus på verdensmål etc. 

Indikator 2. Virksomheden ønsker at fastholde og udvikle medarbejdere 

Virksomhedens fastholdelsespolitikker eller ønsker til udvikling af medarbejderne er en indikator for 

behov og motivation for voksen- og efteruddannelse. Den konkrete kompetenceudvikling udmøntes 

i et tæt samspil mellem virksomhedens ønsker til forretningsudvikling og karriereudviklingsønsker 

fra medarbejderne. Voksen- og efteruddannelse kan være relevant i situationer, hvor: 

• Virksomheden har en politik for generel kompetenceudvikling og opfordrer medarbejdere til 

at efterspørge voksen- og efteruddannelse, fx i forhold til at løfte medarbejdernes basale 

kompetencer (læse/skrive/regne/ordblindhed/it/engelsk) 

• Medarbejderne, evt. gennem deres fagforening, er aktive i forhold til at efterspørge voksen

og efteruddannelse. 

Indikator 3. Virksomheden er udsat for øget konkurrence 

Markedssituation og et pres på produktiviteten er en indikator for behov og motivation for voksen

og efteruddannelse. Voksen- og efteruddannelse kan være relevant i situationer, hvor: 

• En virksomhed har et behov for at øge produktiviteten, fx gennem nye kompetencer inden 

for procesoptimering, udvikling af produktkvalitet etc. 

• En virksomhed er i en lavperiode eller lavkonjunktur og ønsker at fastholde medarbejdere i 

denne periode via relevant uddannelse (evt. med lønkompensation) 

• En virksomhed er i/efter en afskedigelsessituation og nu har behov for at revurdere, hvilke 

kompetencer virksomheden skal have for at komme videre. 

Indikator 4. Virksomheden er i gang med en ny strategi 

En virksomhed med en ny strategi eller et nyt strategisk satsningsområde er en indikator for behov 

og motivation for voksen- og efteruddannelse. En ny strategi kræver ofte opkvalificering. Voksen- og 

efteruddannelse kan være relevant i situationer, hvor: 

11



         

 

 

 

 

 

 

            

           

   

         

           

      

 

       

           

    

 

      

            

         

 

 

 

 

          

     

         

            

     

         

   

        

    

 

Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

• En virksomhed står over for at anvende ny teknologi (især når ny teknologi bliver 

tilgængelig/nødvendig for SMV’er, fx robotter eller IKT-løsninger), som afføder et behov for 

nye fagfaglige kompetencer 

• En virksomhed har en vækststrategi, herunder når små virksomheder går ind i en 

vækstfase/når en vis størrelse (ca. 20 medarbejdere), og dette afføder behov for nye 

kompetencer, og at eksisterende medarbejdere skal opkvalificeres, evt. samtidig med ny

rekruttering 

• En virksomhed følger de tidligere beskrevne trends på markedet, fx specialisering, og 

dermed har et behov for ’organisatoriske’ kompetencer hos fagmedarbejdere i forhold til fx 

koordinering, kvalitetssikring, produktionskædeforståelse. 

Indikator 5. Virksomheden gennemfører organisatoriske forandringer 

Her er det organisatoriske forandringer, der driver behovet og motivationen for voksen- og 

efteruddannelse. Voksen- og efteruddannelse kan være relevant i situationer, hvor: 

• Virksomheden har gennemført ledelsesskift. En ny ledelse vil ofte se svagheder i

virksomheden og dermed se behov for kompetenceudvikling

• Virksomheden har haft ledere/mellemledere på ledelseskurser. Disse vil ofte være mere 

villige til/have mere blik for værdien af at uddanne medarbejdere, fordi de har mærket, hvad 

uddannelse har gjort for dem selv 

• Virksomheden er blevet købt/fusioneret. De nye ejere stiller nye krav til virksomheden og 

dermed nye krav til kompetencer 

• Virksomheden har omstruktureret organisationen, hvilket betyder, at flere medarbejdere 

skal have nye kompetencer. 

Vi har som virksomhed rykket  os lysår  på  grund  af  

medarbejdernes  efteruddannelse  

CASE:  Interview  med  Ole  Sillasen,  Plant  Manager  i  McBride,  Holstebro  



McBride  blev grundlagt  i  1928  under  navnet  Linds K emiske  Fabrikker. Produktionen bestod primært  

af  sæbe. Op gennem  70’erne  og  80’erne  udviklede  virksomheden  sig  inden  for  private  label  og 

contract  manufacturing  og er  i  dag Skandinaviens  største  af  sin art. I 2017  blev virksomheden,  der  på  

det  tidspunkt  hed Danlind,  indlemmet  i  McBride,  der  er  en af  verdens  største  private  label

producenter  inden  for  vaske- og rengøringsmidler.  Der  er  ca.  80  ansatte  i  virksomheden,  heraf  50  i  

produktionen,  primært  ufaglærte. Der  er  tale  om en meget  konkurrenceudsat  branche  med store  

krav til  kvalitet,  innovation og  effektivitet.  

Hvad  er b aggrunden  for  jeres brug af  voksen- og efteruddannelse?  

Jeg  startede  som  produktionschef  på  det  daværende  Danlind  for syv  år siden. Jeg  kom f ra  en  
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Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

tilsvarende  stilling  et  andet  sted  og  havde  nogle  idéer med,  som j eg  gerne  ville  afprøve. Jeg  oplevede  

at  der manglede  læring  i  virksomheden,  og  at  der skulle  meget  mere fokus  på  sikkerhed  og  kvalitet,  

hvis  vi  skulle  fastholde  vores  position  på  markedet.  Inden  for det  første  halve  år havde  jeg  forskellige  

idéer til,  hvad  der skulle  ske,  og  jeg  var ude  og  undersøge  muligheder  for uddannelse  til  

industrioperatør.  Der  opstod  en  mulighed  for at  sende  medarbejdere  på  Skive  Tekniske  Skole  og  få  en  

vikar i  stedet  med  tilskud.   

Det  var dét,  der startede  det  for os. Siden  dengang  har jeg  været  fløjtende  ligeglad  med  tilskud. Vi  

fandt  nemlig  ud  af,  hvor meget  vi  får ud  af  de  mennesker,  vi  sender afsted.  Vi  sender folk,  der slet  

ikke  er skolevante,  afsted,  og  vi  får nogle  mennesker  tilbage,  der kan  fastholde  blikket  og  har  stor 

selvtillid. De  konkrete  kundskaber er  gode,  men  det  vigtigste  er det  boost,  de  får.   

Hvad  har d et givet på  bundlinjen?  

Der er ingen  tvivl  om,  at  det  har  givet  afkast.  Vi  har sat  to  forbedringstavler op  i  mix- og  

pakningsafdelingen,  og  der har medarbejderne  gennemført  500 forbedringsforslag  siden  2014. Dem  

bruger vi,  det  giver mening  for medarbejderne,  og  det  gør en  kæmpe  forskel  for forretningen,  for 

sikkerhed  og  for  arbejdsmiljø.   

Hvad  er d et vigtigste,  du  som  leder sk al tæ nke  på,  når d u  sender f olk  på  uddannelse?  

 

Det  vigtigste  er  at  tænke  langsigtet,  og  at  du  skal  kunne  tage  imod  medarbejderne,  når de  kommer 

tilbage  fra  deres  skoleforløb. Det  er sindssygt  vigtigt,  at  vi  kan  bruge  deres  engagement  og  viden,  når

de  kommer tilbage,  ellers  nytter det  hele  ikke  noget.  

Hvad  er n æste  skridt?  

Næste  store skridt  kommer hen  over vinteren  2019,  hvor vi  faciliteret  af  Uddannelsescenter  Holstebro  

over 10  dage  skal  tale  samarbejde,  arbejdsmiljø,  kvalitet,  LEAN o g  sidemandsoplæring. Målet  er,  at  

vi  går fra et  ’dem o g  os’  og  til  ’vi  er sammen!’.   

Vi  er udfordret  på  vores  lønomkostninger,  og  vi  kan  kun  overleve  på  markedet,  når alle  er med  og  gør 

en  indsats.  

    ---   O   ---- 

Casen er  et  eksempel  på,  at  voksen- og efteruddannelse  er  på  spil  i  situationer,  hvor:  

Virksomheden  er  udsat  for ø get  konkurrence.  

Virksomheden  er  i  gang  med  en  ny  strategisk udvikling.  

Virksomheden  gennemfører  organisatoriske forandringer. 
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Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

BESLUTNINGSANALYSE 
De gennemførte interviews med virksomhederne viser, at der er fire typiske beslutningsgange i 

virksomhederne. Disse beslutningsgange har betydning for konsulenternes indgang og tilgang til 

virksomhederne. Beslutninger tages i et kontinuum mellem på den ene side meget enkle og meget 

komplekse situationer og spændende fra helt uformelle til meget formelle og regulerede 

beslutningsprocesser. Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem beslutningsgang, 

indikatortype og de krav, de forskellige kombinationer stiller til konsulenten: 

Denne beslutningsgang i 
virksomheden …

anvendes typisk ved disse 
indikatorer for voksen og 
efteruddannelse …

og stiller disse krav til konsulenten: 

Enkel og uformel 
beslutningsproces 

Involverer  typisk  kun  
enkelte medarbejdere 
og  en  ledelsesbeslutning  

Indikator 1. Omgivelserne 
stiller nye krav til 
virksomheden 

Konsulenten skal kende de krav til ny lovgivning 
m.v., den konkrete virksomhed står over for, og 
hvordan de kan løses med voksen- og 
efteruddannelse. 

Enkel og formel 
beslutningsproces 

Involverer  typisk  flere  
medarbejdere,  evt.  også 
fagforeninger,  og  indgår  
i  en  formel  
beslutningsstruktur  (SU)  

Indikator 2. Virksomheden 
ønsker at fastholde og 
udvikle medarbejdere 

Konsulenten skal kende virksomhedens 
medarbejdergrupper, vide, hvilke krav de fx via 
overenskomster, kompetencefondene og lokale 
aftaler har til efter- og videreuddannelse, og 
vejlede både ledelse og medarbejdere om 
voksen- og efteruddannelsesmuligheder. 

Kompleks og uformel 
beslutningsproces 

Hænger  sammen  med 
virksomhedens  basale 
forretningsmodel.  
Involverer  efter  en  
række ledelsesmæssige 
overvejelser  og  
drøftelser  med 
medarbejderne  ofte en  
formel  beslutning  i  SU  

Indikator 3. Virksomheden 
er udsat for øget 
konkurrence 

Indikator  4.  Virksomheder  i  
gang  med en  ny s trategisk  
udvikling  

Konsulenten skal kunne indgå som 
sparringspartner for ledelsen, forstå 
virksomhedens behov og udvikling og 
tilrettelægge forløb, der understøtter 
virksomhedens strategiske mål. 

Kompleks og formel 
beslutningsproces 

Involverer  efter  
ledelsesmæssige 
overvejelser  og  
drøftelser  med 
medarbejderne  ofte en  
formel  beslutning  i  SU  

Indikator 5. Virksomheden 
gennemfører 
organisatoriske forandringer 

Konsulenten skal forstå og understøtte 
virksomhedens omstilling, bl.a. ved at omsætte 
evt. ændrede krav til medarbejderne om nye 
faglige, organisatoriske og personlige 
kompetencer. 
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Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

De fem indikatorer viser, hvornår der kan være behov for voksen- og efteruddannelse i 

virksomheder. De fire typiske beslutningsprocesser viser, hvem der ofte er relevante parter, når der 

skal tages konkrete beslutninger om voksen- og efteruddannelse, og hvad der er vigtige 

opmærksomhedspunkter, der skal tages højde for. 

Særligt når der er tale om mere komplekse beslutninger i virksomheden (indikator 3, 4 og 5), 

anbefales det, at der for at kunne tilbyde virksomheden den bredest mulige palet af 

løsningsmuligheder evt. tilknyttes konsulenter fra jobcentre, erhvervsservice, uddannelsessystemet 

og fagbevægelsen. 

Selvom et voksen- og efteruddannelsesforløb tager udgangspunkt i en bestemt situation, er det 

vigtigt, at denne, bl.a. med hjælp fra udbydere af voksen- og efteruddannelse, kan udvikle sig og 

komme til at handle om og adressere flere af de andre indikatorer, der også kan være på spil i 

virksomheden. Nedenfor er beskrevet en tænkt, men realistisk situation, hvor afsættet er Indikator 

2. Virksomheden ønsker at fastholde og udvikle medarbejdere, og hvor der med hjælp fra en voksen

og efteruddannelsesudbyder etableres et målrettet kursus, der også understøtter Indikator 5. 

Virksomheden gennemfører organisatoriske forandringer. 

Eksempel på proces, der leder frem til beslutning om og gennemførelse af et voksen- og 

efteruddannelsesforløb 

På en virksomhed afholdes et fælles møde med temaet efteruddannelse for alle medarbejdere med 

input fra en fagforening. Der er interesse for efteruddannelse, men usikkerhed om, hvad det skal gå 

ud på. Fagforeningen skaber kontakt til en erhvervsskole. 

Erhvervsskolen kommer på besøg og drøfter behov for voksen- og efteruddannelse for 

medarbejderne og for ledelsesudvikling med ledelse og tillidsrepræsentanter. Derefter udarbejder 

erhvervsskolen forslag til konkrete kurser. En underviser fra erhvervsskolen kommer som led i 

forberedelsen på besøg på virksomheden og får en rundvisning og forståelse for virksomhedens 

forretning og kultur, så efteruddannelsen kan tilpasses virksomheden og den organisationsudvikling, 

man ønsker fra virksomhedens side. 

Ledelsen beslutter, at kurserne skal foregå i en ’lavperiode’. Erhvervsskolen hjælper med 

tilmeldinger til kurset, som viser sig at være lidt besværligt og tidskrævende – ikke alle medarbejdere 

har lige stor lyst til at deltage. Konsulenten hjælper med finansiering via VEU-godtgørelse og 

kompetencefonde. 

Der kommer pludselig en ny ordre i hus, hvorfor undervisningen må udskydes. Efterfølgende 

gennemføres efteruddannelsen som planlagt på virksomheden. 

Eksemplet viser: 

1. at udformningen af voksen- og efteruddannelse ofte foregår i et tæt samspil mellem 

ledelsen, medarbejdere og udbyder af kurset 

2. at beslutningen tages af lederen i tæt samarbejde med medarbejderrepræsentanter 

3. at der frem mod gennemførelsen af projektet er tæt samspil omkring det praktiske forløb 
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Analyse – ’Virksomheder, der bruger voksen- og efteruddannelse’

4. at udbyderen skal være fleksibel, med hensyn til både hvor og hvornår voksen- og 

efteruddannelsen foregår.

De interviewede virksomheder peger alle på, at det er helt afgørende, at ledelsen så tidligt som 

muligt er involveret i tilrettelæggelse af voksen- og efteruddannelsesforløbet. Hermed sikres det, at 

det voksen- og efteruddannelsesforløb, der igangsættes, understøtter virksomhedens behov. Endelig 

er det helt afgørende, at ledelsen påtager sig en rolle med at understøtte udviklingen af praksis i 

virksomheden efter undervisningsforløbet, så medarbejderne kan nyttiggøre deres nye kompetencer 

i virksomheden. 

METODER OG DATAKILDER 

Analysen bygger på en række datakilder, jf. nedenstående figur: 

Figur 4. Analysens datakilder og faser 

De forskellige datakilder er udvalgt ud fra et ønske om i videst muligt omfang at inddrage den 

eksisterende viden fra tidligere analyser, fra eksperter og fra konsulenter, der arbejder på området, 

og fra en række virksomheder i Vestjylland. De virksomheder, vi har interviewet, er udvalgt, fordi de 

har gode erfaringer med brug af voksen- og efteruddannelse i deres forretningsudvikling. 

Afslutningsvis er de foreløbige resultater blevet præsenteret på en workshop med aktører i LKS

samarbejdet afholdt i regi af KOMPETENCEFORSYNINGmidt, som har bidraget med at kvalificere 

analysen og med nye forslag og idéer. 

Figur 5. Metode for identifikation af indikatorer og beslutningsprocesser 

Desk research 

Kortlægning af 
kompetencebehov 

Ekspertinterviews 

Udvikling af 
antagelser om 
indikatorer og 
beslutnings 
proocesser 

Udvikling af 
interviewgui 
der til 
virksomhe 
derne 

Test af 
antagelser og 
udvikling ved 
interviews med 
virksomhe 
derne 

Endelig udvikling 
af indikatorer og 
beslutnings 
processer 

Kort om de forskellige analyseelementer: 

Desk research af eksisterende analyser og sammenfatning af vidensgrundlag er foretaget 

indledningsvis for at etablere dels en grundlæggende viden om trends og udviklingstendenser inden 

for industri og bygge og anlæg og for derigennem at identificere fremtidige kompetencebehov, dels 

for at få indsigt i virksomhedernes brug af, og motivationer for, voksen- og efteruddannelse og 
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dermed en baggrundsviden for indikator- og beslutningsanalysen. Se oversigt over de anvendte 

analyser i bilaget til rapporten. 

Kortlægning af kompetencebehov i vestjyske virksomheder inden for bygge og anlæg og industri er 

yderligere sket via Arbejdsmarkedsbalancen, det lokale jobbarometer og analyser af jobopslag. 

Formålet har her været at få et aktuelt og konkret overblik over behov for arbejdskraft og 

kompetencebehov her og nu inden for de to brancher. 

Ekspertinterviews er indledende gennemført med repræsentanter fra brancheorganisationerne og 

voksen- og efteruddannelsesudbydere for at forstå brancherne og uddannelsesinstitutionerne og for 

at bidrage til udvikling af hypoteser for indikatorer og beslutningsprocesser. Efterfølgende har vi på 

en LKS-workshop haft fokus på at ’trykprøve’ og kvalificere foreløbige resultater fra analysen samt 

sikre brugbarhed af konklusioner og anbefalinger via workshops med konsulentsiden på tværs af 

erhvervsfremme, jobcentre og uddannelsesinstitutioner (enkelte personer er indgået i flere 

roller/funktioner). Der har deltaget eksperter fra: 

DI Midt  Vest  Erhvervsakademi  MidtVest  Uddannelsescenter  Holstebro  
Dansk Byggeri  Herningsholm  Erhvervsskole  UddannelsesCenter  Ringkøbing  Skjern  

Herudover har repræsentanter fra jobcentre, erhvervsfremme og faglige organisationer deltaget i en 

workshop, der har bidraget til at kvalificere analysen. Se nedenfor for deltagerliste. 

Virksomhedsinterviews har bidraget til forståelsen af, hvad der er typiske indikatorer for voksen- og 

efteruddannelse, og til at forstå forskellige beslutningsprocesser i virksomhederne i forbindelse med 

voksen- og efteruddannelse. Der er gennemført interviews med lederne af nedenstående 

virksomheder: 

Bygge  og 
anlæg  

 El  Experten,
Ikast  

Salling  
Entreprenørfirma  
A/S,  Skive  

HSHansen 
A/S,  Lem  

PJP  Byg,  
Hvide  Sande  

Poul Ba k 
APS,  
Jebjerg  

Industri McBride, 
Holstebro  

Vestas Ai rcoil/  
VP  Industries  
A/S,  Lem  

Hammer  
Carpets,  
Herning  

Future  
Rundbuehaller,  
Tarm  

N.C. 
Nielsen,  
Balling  

Analysens referencegruppe 

Analysen har været fulgt af en referencegruppe, som indledende har bidraget til at kvalificere 

analysens fokus samt med udvælgelse og kontakt til virksomheder. Afslutningsvis har 

referencegruppen bidraget til at kvalificere resultater og til, hvordan analysen bedst omsættes. 

Referencegruppen består af: 

John Hermansen (DA), rådsformand, RAR Vestjylland 

Marc  Lykke,  afdelingsleder,  Jobcenter  Ringkøbing-Skjern  

Andy  Ole  Madsen,  afdelingsleder,  Jobcenter  Lemvig  

Leif  Kloster,  virksomhedskonsulent,  Herningsholm Erhvervsskole  

Lars Bylow Frandsen, chefkonsulent, Uddannelsescenter Holstebro 
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Annemarie Elverum, projektleder, Erhvervshus Midtjylland 

Anni S vinth,  uddannelseskonsulent,  3F Holstebro  

Susanne Trip Nielsen, konsulent, KUBE-samarbejdet i Ringkøbing-Skjern 

Per  Christensen,  udviklingskonsulent,  Region Midtjylland,  Regional  Udvikling

Jeanette Andersen, Region Midtjylland, Regional Udvikling 

Der har deltaget repræsentanter fra nedenstående organisationer i workshop afholdt i regi af 

KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 – fællesmøde Midt-Vest, 30. oktober 2019, hvor de foreløbige 

resultater af analysen blev drøftet: 

Jobcenter Lemvig Herning Kommune UCRS 
Jobcenter Herning Struer Kommune UCH 
Jobcenter Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd AMK Midt-Nord 
Jobcenter Holstebro Erhvervsrådet Herning & Ikast- Skive College 
Jobcenter Herning Brande Aarhus Universitet 
Jobcenter Ikast-Brande Erhvervshus Midtjylland CARMA 
Jobcenter Struer STARTVÆKST Lemvig AMU Nordjylland 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer 
Herningsholm Erhvervsskole 

Tak til alle, der har bidraget!  
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