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Kompetenceudvikling 
Resume 
 
91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling i det seneste år. Ikke 
overraskende er den type som flest har deltaget i (63 pct.) kurser udbudt at den virksomhed/organisation de 
arbejder i, ligesom 58 pct. angiver, at de har deltaget i selvstudier og 41 pct. i ”on-the-job-training” – alle tre 
typer af kompetenceudvikling, der umiddelbart er let tilgængelige. 
 
Det er kun 9 pct. der har deltaget i offentligt udbudt efteruddannelse, mens 27 pct. har deltaget i privat ud-
budt efteruddannelse. I gennemsnit har de medlemmer der har deltaget, brugt ca. 12 dage på kompeten-
ceudvikling, og ”selvstudier”, ”interne kurser” og ”on-the-job-training” udgør mere end to tredjedele af den 
tid der er brugt, mens den formelle læring kun udgør en halv dag. Det er således kun 3 pct. der har opnået 
ECTS eller en anerkendt grad og det er 4 pct. der har opnået certifikat fra en privat institution, 
 
Medlemmerne har primært deltaget i kompetenceudvikling, der har haft fokus på deres fagområde (42 
pct.), mens det derudover er IT (15 pct.), virksomhedsspecifikke forhold (12 pct.) og projektledelse (10 
pct.) der har taget meget tid. 
 
Flest har oplevet et stort udbytte af det de har deltaget i, i forhold til deres nuværende job (33 pct.) mens 
færrest har oplevet et stort udbytte (15 pct.) i forhold til at opnå ny beskæftigelse i anden virksomhed. 
 
67 pct. af medlemmerne ville gerne have deltaget i mere eller anden kompetenceudvikling end de 
gjorde i de seneste 12 måneder.  Når medlemmerne skal pege på de forhold, der har haft betydning for at 
de ikke har deltaget i det omfang de ønskede, så er det 47 pct. der peger på, at det skyldes arbejdspres, 
mens 29 pct. peger på økonomi som årsag. Det er videre interessant, at det samlet er 27 pct. der har pe-
get på, at de udbudsrelaterede forhold (fx manglende kendskab til udbud og manglende udbud), har 
været en væsentlig barriere. 
 
I det fremadrettede perspektiv er det særligt kompetenceudvikling inden for deres fagområde medlem-
merne prioriterer højt, men også projektledelse og personaleledelse, strategi mv. får første prioritet af 
mange. Det ses videre, at som 2. og 3. prioritet har mange medlemmer deres ”personlige udvikling”.  
 
Når medlemmerne skal vurdere, i hvilket regi de ønsker kompetenceudvikling inden for deres fagområde 
gennemføres, så er det 73 pct. der svarer som privat udbudt efteruddannelse, mens 50 pct. svarer som 
offentligt udbud efteruddannelse. Videre er det godt 40 pct. af medlemmerne der finder, at kompeten-
ceudvikling i regi af det formelle uddannelses system er vigtigt, således at de kan opnå ECTS eller 
anerkendt certifikat. Omvendt er det knap 60 pct., der ikke finder denne formelle anerkendelse vigtig. 
 
En del af medlemmerne er videre åbne for, at en del af den kompetenceudvikling de deltager i inden 
for deres fagområde, foregår på tværs af uddannelsesniveauer. 43 pct. svarer, at det kunne være re-
levant for ”noget eller lidt af det” de deltager i, mens de resterende svar deler sig i to næsten lige store 
grupper, hhv. mere og mindre positive,   
 

un hver tiende finder, 
at der ”i høj grad” findes et relevant udbud og at dette matcher deres ønsker til form og øvrig tilrettelæg-
gelse, mens næsten hver fjerede finder, at der kun ”i ringe grad” eksisterer et relevant udbud og at det 
kun ”i ringe grad” matcher deres ønsker med hensyn til form og tilrettelæggelse. Samlet set peger med-
lemmernes vurdering af udbuddet på, at der er behov for at øge synligheden om udbuddet af faglig kom-
petenceudvikling – og at der på nogle områder er behov for at forbedre udbuddet hvad angår indhold, ni-
veau, form og øvrig tilrettelæggelse. 
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Kompetenceudvikling 

 
 

1. Deltagelse i kompetenceudvikling i det seneste år 
 
Medlemmerne har i vid udstrækning deltaget i kompetenceudvikling i det seneste år. 
 
91 pct. af medlemmerne har således deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling i det seneste år.  
Tabellen viser, at der er betydelig forskel på hvor mange der deltager i de forskellige typer af kompetenceud-
vikling, der er spurgt indtil.  
 
Det er således kun 9 pct. der har deltaget i offentligt udbudt efteruddannelse, mens 27 pct. har deltaget i pri-
vat udbudt efteruddannelse. 
 
Ikke overraskende er den type som flest har deltaget i (63 pct.), kurser udbudt at den virksomhed/organisa-
tion de arbejder i, lige som 58 pct. angiver, at de har deltaget i selvstudier og 41 pct. i ”on-the-job-training” – 
alle tre typer af kompetenceudvikling der umiddelbart er let tilgængelige. 
 

 Deltaget i kompetenceudvikling i det seneste år 

 Procent der har deltaget 

Interne kurser (kurser afholdt af organisationen, du arbejder i) 63 

Selvstudier af litteratur mv 58 

On-the-job-training eller sidemandsoplæring 41 

Privat udbudt efteruddannelse 27 

Leverandørkurser (kurser afholdt af leverandører af maskiner, hardware mv.) 24 

Anden type kompetenceudvikling 23 

E-learning/Massive Open Online Course (fx Coursera og Udacity) 22 

Offentlig udbudt efteruddannelse (fx fra universitet eller anden læreanstalt) 9 

Deltaget i mindst én type 91 

Kilde: IDA survey. N=1.275. 

 
Det er videre godt hver fjerde af medlemmerne der har deltaget i MOOCs, som i de senere år har fået bety-
delig omtale og har udviklet et meget omfattende udbud med meget forskellige typer af indhold.  
 
Når der videre ses på i hvilket omfang medlemmerne har deltaget i kompetenceudvikling, viser analysen, at 
der er betydelig forskel på hvor mange dage, de der har deltaget i de forskellige typer af kompetenceudvik-
ling har brugt på dem.  
 
Tabel 2 viser fx, at hvis man deltager i den offentligt udbudte kompetenceudvikling, så er ens deltagelse i 
gennemsnit af noget længere varighed (9,3 dage) end hvis man fx deltager i leverandørkurser (3,6 dage). 
Selvstudier og on-the-job-training har også et relativt stort omfang (7,4 dage i gennemsnit) hvis man deltager 
i det.    
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 Omfanget af deltagelsen i det seneste år 

Antal dage, blandt de der har deltaget i de enkelte typer Antal dage 

 Gns. Median Typisk 

Offentlig udbudt efteruddannelse (fx fra universitet eller anden læreanstalt) 9,3 5 2 

Interne kurser (kurser afholdt af organisationen, du arbejder i) 4,9 3 2 

Leverandørkurser (kurser afholdt af leverandører af maskiner, hardware, software eller lignende) 3,6 2 1 

Privat udbudt efteruddannelse 5,4 3 2 

On-the-job-training eller sidemandsoplæring 7,4 5 2 

E-learning/Massive Open Online Course (fx Coursera og Udacity) 4,2 2 1 

Selvstudier af litteratur mv 7,4 5 5 

Anden type kompetenceudvikling 4,9 3 2 

Samlet antal dage, blandt de der har deltaget i mindst én type 12,4 9 6 

Kilde: IDA survey. NOTE: Der er lavet datavask af oplysningerne om deltagelsen, se metodeboksen bagerst i notatet.  
 

De godt 12 dages kompetenceudvikling som de, der har deltaget i mindst en type kompetenceudvikling har 
deltaget i (jf. tabel 2 ovenfor), fordeler sig som vist i tabel 3.  
 

 Den gennemsnitlige deltagelse fordelt på typer 

Antal dage pr. type  

Selvstudier 3,6 

Interne kurser 2,6 

On-the-job-training eller sidemandsoplæring 2,4 

Privat udbudt efteruddannelse 1,2 

Anden type 0,7 

Leverandørkurser  0,7 

E-learning/Massive Open Online Course  0,7 

Offentlig udbudt efteruddannelse (fx fra universitet eller anden læreanstalt) 0,5 

I alt  12,4 

Kilde: IDA survey. NOTE: Der er lavet datavask af oplysningerne om deltagelsen. Se metodeboksen bagerst i notatet. 

 
Tabel 3 viser, at ”selvstudier”, ”interne kurser” og ”on-the-job-training” udgør mere end to tredjedele af den 
tid der er brugt på kompetenceudvikling – mens den formelle læring i snæver forstand, kun udgør en halv 
dag.  
 
Meget af den kompetenceudvikling som medlemmerne deltager i, er således ikke-formel læring. 
 
Det typiske er, at medlemmerne deltager i kompetenceudvikling i arbejdstiden. I gennemsnit er det 64 pct. af 
den tid medlemmerne har brugt på kompetenceudvikling, der er deres arbejdstid, jf. tabel 4 og figur 1.  
 

 
 Fordeling af tiden på hhv. inden for og uden for arbejdstiden  

Gennemsnit Median Typisk 

Procent inden for arbejdstiden 64 80 100 

Kilde: IDA survey. 
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Figur 1. Hvor stor en del af den tid der er brug på kompetenceudvikling, er arbejdstid? 

 
Kilde: IDA survey. 

 
Medlemmernes svar på spørgsmålet om udgifter til kompetenceudvikling ses i tabel 5. 
 
Der er en meget stor gruppe – 87 pct. der ikke har haft egne udgifter, mens arbejdsgiverne i gennemsnit har 
haft knap kr. 14.000 i udgifter til deres kompetenceudvikling. 
 

 Udgifter til kompetenceudvikling  
0 kr. Gennemsnit 

Egne udgifter 87 pct. 491 kr. 

Arbejdsgivers udgifter 28 pct. 13.948 kr. 

Kilde: IDA survey. Kun de der har svaret på spørgsmålet om hhv. egne og arbejdsgivers udgifter er medtaget.  
863 har oplyst om egne udgifter – heraf har 749 svaret 0 kr.843 har oplyst om arbejdsgivers udgifter – heraf har 236 svaret 0 kr. 

 
Der er meget betydelig spredning i hvilke udgifter hhv. medlemmerne selv og arbejdsgiverne har haft, jf. figur 
2. 
Figur 2. Egne og arbejdsgiveromkostninger til kompetenceudvikling 

 
Kilde: IDA survey. 
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2. Indholdet i, og udbytte af, den kompetenceudvikling der er deltaget i 
 
 
Medlemmerne har primært deltaget i kompetenceudvikling der har haft fokus på deres fagområde (42 pct.), 
mens det derudover er IT (15 pct.), virksomhedsspecifikke forhold (12 pct.) og projektledelse (10 pct.) der 
har taget meget tid, jf. tabel 6 
 

 Hvad var der fokus på? 

Procent af tiden der er brugt på følgende emner Procent 

Dit fagområde (ingeniør- scient. mv. faglige) 42 

IT 15 

Virksomhedsspecifikke forhold (fx om virksomhedens strategi, værdier, standarder mv.). 12 

Projektledelse 10 

Personlig udvikling 7 

Personaleledelse, strategi mv. 7 

Andet 3 

Sprog, kultur, kommunikation mv. 3 

Markedsføring, salg mv. 2 

I alt 100  

Kilde: IDA survey. Note: kun de der har fordelt alt deres tid på de angivne kategorier er medtaget N=859. 
 

Det er kun 3 pct. der har opnået en anerkendt grad eller lignende og det er 4 pct. der har opnået certifikat fra 
en privat institution, jf. tabel 7. 
 

 Opnået ECTS eller certifikat  
Procent 

Opnået anerkendt grad fra en offentlig uddannelsesinstitution (fx HD eller MBA), ECTS-point eller lignende 3 

Opnået certificering fra en privat institution, fx PMI-certificering, PRINCE2 eller IPMA certificering eller lignende 4 

Ikke opnået nogle af delene  93 

I alt  100 

Kilde: IDA survey 
 

Medlemmerne er videre blevet bedt om at vurdere deres udbytte af de aktiviteter de har deltaget i, i det se-
neste år, jf. tabel 8 neden for. 
 
Flest har oplevet et stort udbytte af det de har deltaget i, i forhold til deres nuværende job (33 pct.) mens fær-
rest har oplevet et stort udbytte (15 pct.) i forhold til at opnå ny beskæftigelse i anden virksomhed. 
 
Kompetenceudviklingen har således ikke i samme grad gavnet medlemmernes generelle mulighed for at op-
når nyt job som den har bidraget til deres løsning af nuværende arbejdsopgaver. 
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 Hvad er dit udbytte, alt i alt, af de aktiviteter du i de seneste 12 måneder har deltaget 
i, i forhold til nedenstående forhold? Procent 

Kun de, der har deltaget i kompetenceudvikling Stort ud-
bytte 

Rimeligt 
udbytte 

Begræn-
set ud-
bytte 

Ved ikke I alt  

Dit nuværende job, varetagelse af dine nuværende opgaver. 33 52 13 2 100 

Muligheden for at kunne varetage nye opgaver i din nuværende virk-
somhed 

23 44 30 3 100 

Din personlige udvikling 23 45 29 3 100 

Mulighed for eventuelt at opnå ny beskæftigelse i anden virksomhed 15 38 38 9 100 

Kilde: IDA survey Kun de der har deltaget i mindst en type kompetenceudvikling har svaret. 
 

Deres vurdering af udbyttet kan også ses i relation til deres overordnede vurdering af, hvor meget de kompe-
tenceudviklingsaktiviteter de har deltaget i, har bidraget til deres samlede opkvalificering i løbet af året, når 
de sættes i forhold til den udvikling medarbejderne har opnået gennem varetagelsen af deres almindelige 
arbejdsopgaver. 
 
Her svarere 54 pct., at deres daglige arbejde har bidraget med mest (eller langt mest), mens 30 pct. svarer 
at begge dele har bidraget med lige meget, mens kun 10 pct. mener, at de kompetenceudviklingsaktiviteter 
de har deltaget i, har bidraget mest (eller langt mest). 
 

 I hvilken grad har de kompetenceudviklingsaktiviteter du har deltaget i bidraget til 
din samlede opkvalificering, i forhold til den udvikling du har fået gennem varetagel-
sen af dine almindelige arbejdsopgaver? Procent 

 Procent 

1. Kompetenceudviklingsaktiviteter har bidraget langt mest 5 

2. Kompetenceudviklingsaktiviteter har bidraget mest 5 

3. Begge dele har bidraget ca. lige meget 30 

4. Mit daglige arbejde har bidraget mest. 21 

5. Mit daglige arbejde har bidraget langt mest. 33 

Ved ikke 7 

I alt 100 

Kilde: IDA survey Kun de der har deltaget i mindst en type kompetenceudvikling har svaret. 
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3. Barrierer for at deltage i det omfang man ønsker 
 
En stor del af medlemmerne, 67 pct., ville gerne have deltaget i mere eller anden kompetenceudvikling end 
de gjorde i de seneste 12 måneder. Godt halvdelen (53 pct.) vil godt have deltaget i mere, og godt hver 
fjerde (28 pct.) ville have deltaget i anden kompetenceudvikling end de gjorde. 
 

 Vil du gerne have deltaget i mere, eller anden kompetenceudvikling, end du har 
gjort i de seneste 12 måneder? Procent 

  

Ja, mere eller anden kompetenceudvikling 67 

- mere 53 

- anden 28 

Nej 25 

Ved ikke 8 

I alt 100 

Kilde: IDA survey N=1.095. 
 

Når medlemmerne skal pege på forhold med betydning for at de ikke deltog i den kompetenceudvikling de 
ønskede, så er det langt overvejende tid og penge der betyder noget, jf. tabel 11 neden for 
 
Det er:  

 47 pct. der peger på, at arbejdspres i høj grad har haft betydning, mens det er 29 pct. der peger på 
arbejdsgiverens manglende villighed til at finansiere, som årsag. 

 
Det er videre interessant, at det samlet er: 

 27 pct. der har peget på, at en af de udbudsrelaterede barrierer (fx manglende kendskab til udbud, 
manglende udbud), i høj grad har haft betydning for at de ikke deltog i kompetenceudvikling i det 
omfang de ønskede. 

 
 I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for, at du ikke deltog i den 
kompetenceudvikling, som du ønskede? Procent 

  I høj 
grad 

I nogen 
grad 

I ringe 
grad 

Ved ikke Alle 

Arbejdspres, travlhed i arbejdet 47 37 14 2 100 

Kan ikke få det finansieret af arbejdsgiver 29 26 32 14 100 

Jeg har ikke selv taget initiativ til at deltage i noget 16 43 37 4 100 

Jeg har ikke kendskab til relevante kurser/uddannelse der dækker mit behov 13 38 44 6 100 

Der findes ikke egnede kurser/ uddannelser mv. 13 29 48 11 100 

Arbejdsgiveren synes ikke jeg har brug for mere kompetenceudvikling 11 27 42 20 100 

Vil/kan ikke bruge min fritid 10 26 57 6 100 

Kurset/ uddannelsen ligger for langt væk 6 14 57 22 100 

Kursus/uddannelse ligger på ubekvemme tidspunkter 3 15 59 23 100 

Der var ikke plads på kurset/ uddannelsen 1 3 63 34 100 

Kilde: IDA survey N=803 De udbudsrelaterede barrierer er markeret med kursiv i tabellen. Der er svar fra alle der gerne ville have delta-
get i mere, eller som har svaret ved ikke (i tabel 10.) 

 
Når der ses på de rammer som medlemmerne har for at deltage i kompetenceudvikling, viser de tre følgende 
tabeller (tabel 12-14), at der typisk ikke er formelle rammer om deres deltagelse: 
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Godt nok er det:  

 84 pct. af medlemmerne der deltager i en MUS eller lignende, men det er kun  

 32 pct. der har en uddannelsesplan og det er  

 kun 7 pct. der har en ”ret” til et givet antal dages deltagelse i kompetenceudvikling fra deres overens-
komst eller kontrakt. 

 
 

 Deltager du årligt i en medarbejderudviklingssamtale (MUS) eller lignende, hvor 
din kompetenceudvikling indgår? 

 Procent 

Ja 84 

Nej 12 

Ved ikke 4 

I alt  100 

Kilde: IDA survey. N=1.076. 
 
 
 

 Har du en uddannelsesplan eller lignende, hvori det er beskrevet hvilken kompe-
tenceudvikling det er planlagt at du skal deltage i, i den kommende tid? 

 Procent 

Ja 32 

Nej 67 

Ved ikke 2 

I alt  100 

Kilde: IDA survey. N=1.070. 

 
 
 

 Har du i din kontrakt/overenskomst ret til et givent antal dages kompetenceud-
vikling pr. år? 

 Procent 

Ja 7 

Nej 77 

Ved ikke 17 

I alt  100 

Kilde: IDA survey. N=1.077. 
 

 
Samlet set, har hovedparten af medlemmerne således kun få faste og formelle strukturer omkring deres 
kompetenceudvikling. 
 
I tabel 15 neden for ses medlemmernes vurdering af, om den kompetenceudvikling de har deltaget i, har ta-
get udgangspunkt i virksomhedens langsigtede behov. De ses, at ca. hver tredje finder, at det stort set gør 
sig gældende, mens en anden tredjedel delvis finder, at det gør sig gældende. 
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I tabellen er er videre skelnet mellem medlemmer med og uden uddannelsesplan, og det ses, at de medlem-
mer der har en uddannelsesplan, i markant højere grad (48 vs. 27 pct.) finder at deres kompetenceudvikling 
har taget udgangspunkt i virksomhedens langsigtede behov.  
 
Uddannelsesplaner synes således at bidrage til at sikre, at virksomhedernes langsigtede kompetenceudvik-
ling imødekommes. 
 

 Alt i alt, er det så din vurdering, at den kompetenceudvikling du har deltaget i, i 
de seneste 12 måneder, har taget udgangspunkt i din arbejdsplads langsigtede udvik-
lingsbehov? Procent 

 Med ud-

dannel-

sesplan 

Uden ud-

dannel-

sesplan 

alle 

Ja, stort set 48 27 34 

Ja, delvis 35 34 34 

Kun begrænset 11 24 20 

Nej 4 12 9 

Ved ikke 2 2 2 

I alt  100 100 100 

Kilde: IDA survey. N=964. 
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4. Præferencer i forhold til kompetenceudvikling i det kommende år 
 
Som del af analysen er medlemmerne blevet bedt om at prioritere inden for hvilke områder de gerne vil del-
tage i kompetenceudvikling, i det kommende år. Medlemmerne har kunne prioritere op til ni emner, men ikke 
alle har prioriteret så mange.  
 
Når der ses på hvilke emner medlemmerne særligt prioriterer højt, så viser tabel 16, at det er deres fagom-
råde flest giver første prioritet, Det er således 47 pct. der giver deres fagområde første prioritet, mens 13 pct. 
giver projektledelse første prioritet og 12 pct. giver personaleledelse, strategi mv. første prioritet. 
 

 Inden for hvilke områder ønsker du kompetenceudvikling i det kommende år? 

Andel der har givet det følgende   1 prioritet 2. prioritet 3. prioritet 

Dit fagområde (ingeniør- eller scient.-faglige) 47 15 9 

Projektledelse 13 16 17 

Personaleledelse, strategi mv.  12 11 7 

IT 11 15 12 

Personlig udvikling 8 23 26 

Virksomhedsspecifikke forhold (fx om virksomhedens strategi, værdier, mv.). 4 10 15 

Markedsføring, salg mv. 2 2 2 

Andet 2 1 2 

Sprog, kultur, kommunikation mv. 1 6 9 

I alt 100 100 100 

Kilde: IDA survey Medlemmerne har kunne prioritere 1-9 områder. N=1.036 har givet en 1. prioritet, 961 en 2. prioritet og 826 har afgivet 
en 3. prioritet. 

 
Det ses videre, at det højest prioriterede emne, både som 2. og 3. prioritet er personlig udvikling. Det er 23 
pct. der angiver personlig udvikling som 2. prioritet og 26 pct. der angiver det som 3. prioritet. 
 
Når medlemmerne skal vurdere i hvilket regi de ønsker kompetenceudvikling inden for deres fagområde 
gennemføres, så er det 73 pct. der svarer, som ”privat udbudt efteruddannelse”, mens 50 pct. svarer 
som ”offentligt udbud efteruddannelse”, jf. tabel 17. 
 

 Hvordan foretrækker du, at kompetenceudvikling inden for dit fagområde gen-
nemføres? 

I hvilket regi Procent 

Som privat udbudt efteruddannelse 73 

Som offentlig udbudt efteruddannelse (fx fra universitet eller anden læreanstalt) 50 

Som interne kurser (kurser afholdt af organisationen, du arbejder i) 45 

Som on-the-job-training eller sidemandsoplæring 31 

Som e-learning/Massive Open Online Course (fx Coursera og Udacity) 26 

Som leverandørkurser (kurser afholdt af leverandører af maskiner, hardware, software eller lignende) 26 

På anden måde 5 

Kilde: IDA survey Medlemmerne har kunne vælge op til 3 typer, hvorfor summen ikke er 100. 
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I forhold til hvor få der har deltaget i disse to typer af kompetenceudvikling (hhv. 27 og 9 pct. har deltaget i 
privat og offentligt udbudt kompetenceudvikling) og at det er godt 40 pct. af den kompetenceudvikling med-
lemmerne deltager i, der har fokus på deres fagområde, så tyder analysen på, at medlemmerne ikke altid får 
adgang til faglig kompetenceudvikling i det regi de foretrækker. 
 
Langt de fleste medlemmer foretrækker videre, at den faglige kompetenceudvikling foregår som dagsunder-
visning i hverdagen, jf. tabel 18.  
 

 Hvordan foretrækker du, at kompetenceudvikling inden for dit fagområde er or-
ganiseret med hensyn til tidspunkter? 

 Procent 

Dagsundervisning i hverdagen 89 

Uden egentlig tidsmæssig placering (fx selvstudie eller E-learning) 30 

Aftenundervisning 22 

Weekend 9 

Andet 2 

Kilde: IDA survey Summer ikke til 100, da medlemmer har kunne markere flere forhold. 

 
I den udstrækning medlemmerne generelt har en præference med hensyn til længde af de kurser de kunne 
deltage i, så er ønsket 2-5 dages kurser. Men langt hovedparten af medlemmerne svarer, at længden af kur-
set helt afhænger af hvilket kursus der er tale om, jf. tabel 19. 

 

 Hvad er dine præferencer mht. længden af eventuelle kurser du kunne deltage i 
inden for dit fagområde? 

 Procent 

Mine præferencer afhænger helt af hvilket kursus der er tale om 56 

Helst en halv til en hel dag. 10 

Helst forløb af 2-5 dages varighed. 25 

Helst forløb af 1-2 ugers varighed. 3 

Helst forløb af 3-6 ugers varighed. 1 

Helst forløb af mere end 6 ugers varighed 2 

Ved ikke  2 

I alt  100 

Kilde: IDA survey. N=1.051. 

 
Et andet centralt spørgsmål i forhold til medlemmernes præferencer er, hvor vigtigt det er med formel aner-
kendelse af de kompetence der opnås via de aktiviteter man deltager i. 
 
Når der ses på, i hvilken grad medlemmerne foretrækker det formelle læringssystem viser tabel 20, at det er 
knap hver femte (17 pct.) der ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” efterspørger den anerkendelse dette sy-
stem giver og det er videre 24 pct. der i ”nogen grad” efterspørger dette.  
 
Samlet er det således godt 40 pct. af medlemmerne der finder at kompetenceudvikling i regi af det formelle 
system er vigtigt. For knapt hver fjerde er det omvendt helt irrelevant med denne formelle anerkendelse. 
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 I hvilken grad er det vigtigt for dig, at den kompetenceudvikling du deltager i in-
den for dit fagområde, giver en anerkendt grad, ECTS-point eller et anerkendt certifi-
kat? 

 Procent 

I meget høj grad 5 

I høj grad 12 

I nogen grad 24 

I mindre grad 35 

Slet ikke 23 

Ved ikke 1 

I alt 100 

Kilde: IDA survey. N=1.036. 

 
Medlemmerne er endeligt blevet spurgt om, om det kunne være relevant for dem at deltage i faglig kompe-
tenceudvikling, der foregår på tværs af uddannelsesniveauer. 
 
Her svarer 43 pct. at det kunne være relevant for ”noget eller lidt af det” de deltager i, mens de resterende 
svar deler sig i to næsten lige store grupper, hvor 23 pct. svarer, at ”det kunne være relevant for det meste” 
og 21 pct. svarer, at ”det kunne ikke være relevant”, jf. tabel 21. 
 

 Kunne det være relevant, at den kompetenceudvikling du deltager i inden for dit 
fagområde foregår på tværs af uddannelsesniveauer, så der også er deltagere der fx 
er faglærte eller har akademiuddannelser? 

 Procent 

Ja, det kunne være relevant for det meste  23 

Ja, det kunne være relevant for noget eller lidt af det 43 

Nej, det kunne ikke være relevant 21 

Ved ikke 13 

I alt 100 

Kilde: IDA survey N=1.055. 
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 Hvordan er din vurdering af det eksisterende udbud af kurser mv. inden for dit 
fagområde? Procent 

I hvilken grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Ved ikke I alt 

-har du overblik over det eksiste-

rende udbud af kurser mv. inden 

for dit fagområde (kender udbydere 

og de muligheder der er) 

10 52 33 6 100 

-synes du, at der findes et relevant 

udbud (passende fagligt niveau, 

omfang mv.) inden for dit fagom-

råde 

13 42 23 22 100 

-finder du, at det eksisterende ud-

bud inden for dit fagområde mat-

cher dine ønsker mht. form og øvrig 

tilrettelæggelse? 

10 42 23 26 100 

Kilde: IDA survey N=1.050 

 
Videre er det kun hver 10. der svarer, at der ”i høj grad” findes et relevant udbud og at dette matcher deres 
ønsker til form og øvrig tilrettelæggelse – mens 23 pct. finder, at der kun ”i ringe grad” eksisterer et relevant 
udbud og at det kun ”i ringe grad” matcher deres ønsker med hensyn til form og tilrettelæggelse. 
 
Samlet set peger tabel 22 på, at der er behov for at øge synligheden om udbuddet af faglig kompetenceud-
vikling – og at der på nogle områder er behov for at forbedre udbuddet hvad angår indhold, niveau, form og 
øvrig tilrettelæggelse. 
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Kontakt 
Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefanalytiker Finn Tidemand, fti@ida.dk. 
 

 

Metode 
Undersøgelsen er gennemført blandt et udsnit af IDAs privatansatte og offentligt ansatte medlemmer. 
 
Undersøgelsen er foretaget i perioden fra 6. til 24. april 2017 
 
1.313 medlemmer har svaret på hele, eller dele af skemaet, hvilket svarer til 13,8 procent af de i alt 
9.539 inviterede. Ikke alle har svaret på alle spørgsmål. 
 
Der er nogle medlemmer der har indrapporteret en meget omfattende deltagelse (antal dage, afrap-
porteret i tabel 2 og 3), som enten kan være udtryk for tastefejl eller misforståelser (fx har oplyst antal 
timer i stedet for dage som efterspurgt). Det er umiddelbart vanskeligt at afgøre hvad der er et ureali-
stisk omfang for deltagelsen i VEU, men i tabellerne 2 og 3 er der brugt 50 dage pr. år som skærings-
punkt. Medlemmer som har oplyst mere end 50 dage pr. type eller som har mere end 50 dages samlet 
deltagelse er ikke med i tabellerne. 
 
Neden for er tabel 2 udarbejdet i en udgave hvor grænsen er sat til 100 dage. Som det ses flytter det 
gennemsnittet ca. 4 dage, men påvirker ikke medianen ret meget (fra 9 til 10 dage).  

 

 

 
Omfanget af deltagelsen i det seneste år – max er 100 dage 

Antal dage, blandt de der har deltaget i de enkelte typer Antal dage 

 Gns. Median Typisk 

Offentlig udbudt efteruddannelse (fx fra universitet eller anden læreanstalt) 11,8 5 2 

Interne kurser (kurser afholdt af organisationen, du arbejder i) 5,2 3 2 

Leverandørkurser (kurser afholdt af leverandører af maskiner, hardware, software eller lignende) 3,8 2 1 

Privat udbudt efteruddannelse 6,2 3 2 

On-the-job-training eller sidemandsoplæring 8,6 5 2 

E-learning/Massive Open Online Course (fx Coursera og Udacity) 4,9 2 1 

Selvstudier af litteratur mv 9,1 5 5 

Anden type kompetenceudvikling 5,8 3 2 

Samlet antal dage, blandt de der har deltaget i mindst én type 16,3 10 6 

Kilde: IDA survey  
NOTE: Der er lavet datavask af oplysningerne om deltagelsen. Der er sat en øvre grænse på maks. 100 dages deltagelse i hver af ty-
perne og der på samme måde sat en øvre grænse på den samlede deltagelse på 100 dage.  
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