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ØKONOMISK 
ANALYSE 

30. juli 2018 

Industrien mangler fokus på opkvalifi-
cering 
Når det kommer til opkvalificering af medarbejderne i de danske industri-

virksomheder, hænger såvel ledelse som medarbejdere i bremsen.  

39 procent af tillidsrepræsentanterne i industrien angiver, at deres arbejdsplads målrettet søger 

at øge medarbejdernes kompetencer. Det viser en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsre-

præsentanter i industrien. Det er en stigning på fire procentpoint i forhold til 2017. Den lille stig-

ning kommer efter store fald i de to foregående års undersøgelser. Tillidsrepræsentanterne vur-

derer, at en større vilje og interesse fra ledelse og medarbejdere vil betyde, at virksomhederne 

får større fokus på opkvalificering. For Dansk Metal er det helt afgørende, at opkvalificering bli-

ver prioriteret højere både blandt ledelse og medarbejdere i virksomhederne, da det er den bed-

ste metode til at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. 

Hovedkonklusioner 

- 39 pct. af tillidsrepræsentanterne i industrien angiver, at den virksomhed, de arbejder på, 

arbejder målrettet med at øge medarbejdernes kompetencer. Det er en stigning på fire 

procentpoint i forhold til sidste års undersøgelse.  

- Manglende vilje hos ledelse og blandt medarbejderne selv er de primære barrierer for 

øgede tiltag til opkvalificering.  

- Ca. 10 pct. af tillidsrepræsentanter angiver, at bedre økonomiske vilkår for medarbej-

derne og virksomheden vil få virksomhederne til at øge medarbejdernes kompetencer.  

- I 2017 blev der afsat 200 mio. kr. til efter- og videreuddannelse frem mod 2020. Derud-

over blev der indgået en trepartsaftale om efter- og videreuddannelse, hvor man blandt 

andet har afsat over 400 mio. kr. til en omstillingsfond målrettet ufaglærte og faglærte. 

Dygtige og veluddannede faglærte er med til at gøre Danmark til et attraktivt land at drive indu-

strivirksomhed i. Derfor bør det også give anledning til bekymring, at et overvejende flertal af til-

lidsrepræsentanterne i industrien oplever, at den virksomhed, de arbejder på, ikke gør noget for 

at øge medarbejdernes kompetencer. Det er kun 39 pct. af tillidsrepræsentanterne, der tilken-

degiver, at deres arbejdsplads målrettet søger at øge medarbejderstabens kompetencer. Det er 
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en stigning på fire procentpoint i forhold til sidste års undersøgelse. Stigningen kommer efter 

store fald i de to foregående års undersøgelser, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Virksomheder, der arbejder målrettet med at øge medarbejdernes kompetencer, pct. 

 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt industrivirksomhedernes tillidsrepræsentanter. 2015, 2016, 2017 og 2018. 

Respondenter: 528 

 

Det er afgørende for både virksomheden og medarbejderne, at flere virksomheder får fokus på, 

at medarbejdernes kvalifikationer løbende opkvalificeres. Opkvalificering øger blandt andet den 

enkelte medarbejders produktivitet. Det styrker virksomhedens konkurrenceevne, samtidig med 

at den enkelte medarbejder forbedrer sine beskæftigelsesmuligheder og indkomst.  

 

Selvom der er store fordele ved at opkvalificere medarbejdernes kompetencer for både virk-

somheden og den enkelte medarbejder, er det primært manglende vilje og interesse blandt le-

delsen og medarbejderne selv, som er de primære barrierer for opkvalificering af medarbejder-

nes kompetenceniveau. Således vurderer 65 pct. af tillidsrepræsentanterne, at en større vilje og 

interesse i ledelsen kunne få virksomheden til at øge medarbejdernes kompetenceniveau, mens 

mere end hver anden af de adspurgte tillidsrepræsentanter peger på at mere velvilje og inte-

resse blandt medarbejderne kan sætte gang i opkvalificeringsindsatsen, jf. figur 2.  
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Figur 2. Hvad kunne få din virksomhed til at øge medarbejdernes kompetenceniveau? Pct. 

 
Anm.: Andelene summerer ikke til 100, da mulighed for at sætte flere krydser. Respondenter: 288                           

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt industrivirksomhedernes tillidsrepræsentanter, maj 2017 og april 2018. 

Kun én ud af 10 tillidsrepræsentanter angiver, at bedre økonomiske vilkår for virksomheden ville 

få den til at øge medarbejdernes kompetencer, mens 13 pct. angiver at bedre økonomiske vilkår 

for medarbejderne ville have den effekt. Det er et fald for begge faktorer i forhold til sidste år, jf. 

figur 2.  

 

Det indikerer, at økonomien for industrivirksomhederne og medarbejdere er blevet en mindre 

barriere for efter- og videreuddannelse. Det skyldes blandt andet, at der ved den seneste over-

enskomst i industrien i 2017 blev afsat 200 mio. kr. til efter- og videreuddannelse frem mod 

2020. Her kan virksomhederne blandt andet få lønkompensation, som udgør 85 pct. af lønnen, 

når medarbejderen deltager i udvalgte AMU-kurser.1  Derudover blev der indgået en trepartsaf-

tale i 2017 om efter- og videreuddannelse mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, hvor 

der blandt andet blev afsat over 400 mio. kr. til oprettelsen af en omstillingsfond målrettet ufag-

lærte og faglærte. Den skal medvirke til at flere beskæftigede tager jobrettet efter- og videreud-

dannelse enten i deres fritid eller arbejdstid. 2 

                                                 
1 Det udbetales af Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), jf. Industriens Overenskomst 2017-2020. 
2 https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-voksen-og-efteruddannelse  
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Forventningerne til medarbejdernes brug af efter- og/eller videreuddannelse det kommende år 

er ikke for optimistiske. Mere end hver anden tillidsrepræsentanter forventer, at medarbejderne i 

begrænset omfang eller slet ikke vil gøre brug af efter- og videreuddannelses i det kommende 

år, jf. figur 3. 

 
Figur 3. I hvilket omfang forventer du, at medarbejderne på din virksomhed vil gøre brug af ef-

ter- og/eller videreuddannelse i det kommende år?, pct. 

 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt industrivirksomhedernes tillidsrepræsentanter, maj 2017 og april 2018. Re-
spondenter i 2018: 528 

 

I en analyse som AE-rådet har udarbejdet opgøres manglen på jern-og metaluddannede til 

30.000 personer i 2025.3 Dette sammenholdt med, at virksomhederne allerede nu melder om 

problemer med at skaffe kvalificerede arbejdskraft gør, at man skulle forvente at se en noget 

mere positiv udvikling i opkvalificeringsindsatsen af arbejdskraften, end hvad der er tilfældet. 

 

Den teknologiske udvikling og efterspørgsel efter mere specialiserede kompetencer på arbejds-

markedet stiller imidlertid også større krav til, at både virksomheder og medarbejdere selv lø-

bende har fokus på opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Det betyder med andre 

ord, at det fremadrettet kan blive vanskeligt for virksomhederne at skaffe medarbejdere med de 

nyeste certifikater og opdaterede kvalifikationer, som der er brug for, hvis industrien i fremtiden 

skal forblive konkurrencedygtig. 

 

                                                 
3 https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Documents/Behov_for_30000_flerejernogmetalarbejderei2025.pdf  
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Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 9. april – 23. april 2018 gennemført en elektronisk rundspørge 

blandt 972 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 528 deltaget i hele 

undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 54 pct. 
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