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Industriens opkvalificeringsindsats 
halter bagud 
 

Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere 
medarbejderne. Kun 4 ud af 10 tillidsrepræsentanter i industrien angiver, at 
deres arbejdsplads målrettet søger at øge medarbejdernes kompetencer. 
Det er et fald på 10 pct. point i forhold til sidste års undersøgelse. AMU-
kurser er fortsat den mest populære form for kompetenceløft, men antallet 
af kursister er faldet dramatisk siden 2009. Der er behov for at vende den 
negative udvikling, da det vil gavne både medarbejdere, virksomheder og 
arbejdsmarkedet som helhed. 
 
Hovedkonklusioner 

- Kun 4 ud af 10 tillidsrepræsentanter i industrien arbejder på en virksomhed, der arbejder 
med at øge medarbejdernes kompetenceniveau. 

- Der har været tale om en udvikling i den forkerte retning siden sidste år, hvor det gjaldt 
halvdelen af tillidsrepræsentanterne. 

- AMU-kurser er den mest populære form for opkvalificering, og 68 pct. af de 
virksomheder, der arbejder med opkvalificering, anvender AMU-kurser som led i deres 
opkvalificeringsproces. 

- Antallet af AMU-årselever er imidlertid faldet med mere end 50 pct. siden 2009. 
- Manglende vilje hos ledelsen og blandt medarbejderne selv er de primære barrierer for 

øgede tiltag til opkvalificering. Mere information om efteruddannelsesmuligheder og 
bedre mulighed for at kombinere efteruddannelse med arbejde kan være en løsning. 
 

Dygtig og veluddannet faglært arbejdskraft er med til at gøre Danmark til et attraktivt land at 
drive industrivirksomhed i. Den teknologiske udvikling og efterspørgsel efter mere 
specialiserede kompetencer på arbejdsmarkedet stiller imidlertid store krav til, at 
virksomhederne løbende investerer i at opkvalificere de ansattes kompetencer. 
 
Derfor bør det også give anledning til bekymring, at et overvejende flertal af 
tillidsrepræsentanterne i industrien rapporterer, at den virksomhed, de arbejder på, ikke gør 
noget for at øge medarbejdernes kompetencer. Det er kun 40 pct. af tillidsrepræsentanterne, 
der tilkendegiver, at deres arbejdsplads målrettet søger at øge medarbejderstabens 
kompetencer, jf. figur 1. Det fremgår af en netop afsluttet rundspørge foretaget blandt Dansk 
Metals tillidsrepræsentanter i industrien. 
 
Faktisk er udviklingen gået i den forkerte retning i løbet af det seneste år. I 2015 var det ifølge 
industriens tillidsrepræsentanter 50 pct. af virksomhederne, der gjorde en indsats for at forbedre 
de ansattes kompetencer. Forskellen på 10 pct. point er til at tage og føle på, og der er behov 
for at vende den negative udvikling. 
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Figur 1. Virksomheder, der arbejder målrettet med at øge medarbejdernes kompetencer, pct. 

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt industrivirksomhedernes tillidsrepræsentanter. 2015 og 2016. 
 
Det fremgår også, at de større virksomheder med mere end 100 ansatte er markant bedre til at 
opkvalificere medarbejderne end de mindre virksomheder. I den nyeste undersøgelse er det 
knap halvdelen af tillidsrepræsentanterne fra de større virksomheder, der er på en arbejdsplads, 
der aktivt søger at øge medarbejdernes kompetencer. Blandt tillidsrepræsentanterne fra de 
mindre virksomheder er det kun hver tredje. I 2015 gjorde samme tendens sig gældende. Det 
tyder på, at det især er de store virksomheder, der har ressourcer til at investere i 
medarbejdernes kompetencer og kan undvære dem i kortere perioder, mens de er på 
eksempelvis AMU-kurser. 
 
Dette ses også på regionalt niveau. Andelen af virksomheder, der arbejder målrettet med at øge 
medarbejdernes kompetencer, er størst i region Syddanmark, jf. figur 2. Samtidig er region 
Syddanmark den region med den største andel af virksomheder med mere end 100 ansatte – 
efterfulgt af region Midtjylland og Hovedstaden på de næste pladser.  
 
Figur 2. Virksomheder, der arbejder målrettet med at øge medarbejdernes kompetencer fordelt 
på regioner, pct. 

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt industrivirksomhedernes tillidsrepræsentanter, april 2016. 
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Tillidsrepræsentanternes svar viser tydeligt, at kortere AMU-kurser er det tiltag, suverænt flest 
virksomheder tager i brug, hvis de vil øge medarbejdernes kompetenceniveau. Således angiver 
68 pct. af tillidsrepræsentanterne fra virksomheder, der målrettet søger at øge de ansattes 
kompetencer, at AMU-kurser er en del af opkvalificeringsprocessen, jf. figur 3. Både blandt 
større og mindre virksomheder er AMU-kurserne det mest populære opkvalificeringsredskab. 
 
Når man ser på samtlige andre former for opkvalificering, er forskellene på de større og mindre 
virksomheder imidlertid mere iøjnefaldende. Det gælder især i forhold til det dobbelte 
uddannelsesløft - at videreuddanne medarbejderne fra ufaglært til faglært eller fra faglært til 
videregående uddannelse. 11 pct. af de mindre virksomheder har man fokus på at løfte 
ufaglærte til faglærte, mens det gør sig gældende for 33 pct. af de større virksomheder. Billedet 
går igen, når det kommer til løftet fra faglært til videregående uddannelse. 8 pct. af de mindre 
virksomheder har fokus på dette, mens det gør sig gældende for 26 pct. af de større 
virksomheder. 
 
Figur 3. Hvordan arbejder virksomheden med at øge medarbejdernes kompetenceniveau? Pct. 

 
Anm.: Andelene summerer ikke til 100, da mulighed for at sætte flere krydser. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt industrivirksomhedernes tillidsrepræsentanter, april 2016. 
 
AMU-kurser er således en helt central del af de danske industrivirksomheders overordnede 
opkvalificeringsindsats. Beklageligvis er brugen af AMU-kurser faldende, akkurat som brugen af 
opkvalificering generelt. 
 
Inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg er antallet af årlige AMU-kursister faldet 
dramatisk siden 2009, jf. figur 4. I 2015 deltog 14.912 kursister i industrirettede AMU-kurser. Det 
er et fald på 47 pct. siden 2005 og mere end 56 pct. siden 2009, hvor antallet nåede et 
foreløbigt toppunkt. Der er tale om en bekymrende udvikling, der især rammer faglærte og 
ufaglærte, som AMU-kurserne i høj grad er målrettet.  
 
En del af forklaringen er givetvis, at beskæftigelsen i industrien er markant lavere i dag, end den 
var i 2009. Alligevel er det bekymrende, at selvom beskæftigelsen er begyndt at stige igen de 
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seneste år, så fortsætter antallet af AMU-kursister med at falde – særligt i en tid, hvor flere og 
flere industrivirksomheder efterspørger kvalificeret faglært arbejdskraft. 
 
Figur 4. AMU-kursister inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg sammenholdt med 
industriens beskæftigelsesudvikling. 

 
Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisnings databank. AMU-statistikken. Danmarks statistik, tabel NABB10. 
 
Noget af faldet i AMU-kursister kan muligvis forklares med, at næsten en tredjedel af de 
virksomheder, der investerer i opkvalificeringsindsatser, ifølge tillidsrepræsentanterne gør det 
ved at sende medarbejderne på private kurser eller leverandørkurser, jf. figur 3.  
 
En anden forklaring er, at der mangler velvilje blandt ledelserne i landets industrivirksomheder, 
når det kommer til at investere i medarbejderstabens kompetenceniveau. Når man ser på de 60 
pct. af tillidsrepræsentanterne, der arbejder på virksomheder uden målrettet fokus på 
opkvalificering, angiver mere end 70 pct., at manglende interesse og vilje blandt ledelsen er 
årsagen, jf. figur 5. Dette gør sig gældende for både større og mindre virksomheder. Også blandt 
medarbejderne mangler der entusiasme for de eksisterende efteruddannelsestilbud. Omkring 
hver anden af de adspurgte tillidsrepræsentanter peger på mere velvilje blandt medarbejderne 
som noget, der kunne sætte gang i opkvalificeringsindsatsen. 
 
Det kan hænge sammen med behovet for bedre muligheder for at kombinere 
efteruddannelsesforløb med medarbejdernes daglige arbejde, samt for mere oplysning om de 
eksisterende efteruddannelsestilbud. 39 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter efterspørger 
ordninger, der gør det lettere at kombinere efteruddannelse og arbejde, mens 36 pct. svarer, at 
der er behov for mere information om de eksisterende muligheder for efteruddannelse og 
opkvalificering. 
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Figur 5. Hvad kunne få din virksomhed til at øge medarbejdernes kompetenceniveau? Pct. 

 
Anm.: Andelene summerer ikke til 100, da mulighed for at sætte flere krydser. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt industrivirksomhedernes tillidsrepræsentanter, april 2016. 
 
Det er nødvendigt at vende udviklingen, da løbende efteruddannelse og opkvalificering af 
kompetencer er positivt for både den ansatte, virksomheden og arbejdsmarkedet. Den ansatte 
forbedrer sine beskæftigelsesmuligheder og sit indkomstniveau ved at opdatere sine 
kompetencer til arbejdsmarkedets udviklinger. Virksomheden forbedrer sin produktivitet og 
konkurrencekraft ved at investere i at gøre sin arbejdskraft så dygtig som muligt. Derudover 
sikrer virksomheden sig adgang til kvalificeret arbejdskraft, som det kan være svært at skaffe 
andre steder. Sidst men ikke mindst drager arbejdsmarkedet fordel af, der gennem 
efteruddannelse af den eksisterende faglærte arbejdskraft sikres et større match mellem 
udbudte og efterspurgte kompetencer. 
 
Boks 2. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 7.- 21. april 2016 gennemført en elektronisk rundspørge blandt 1.076 
industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 609 deltaget i hele 
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 57 pct. 
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Thomas Søby 
Cheføkonom, Dansk Metal 
thso@danskmetal.dk | 30 83 10 71 
 
Mikkel Skydsgaard 
Økonom, Dansk Metal 
misk@danskmetal.dk | 60 64 38 12 
 
Jeppe Vierø 
Studentermedhjælp, Dansk Metal 
jevi@danskmetal.dk | 33 63 22 96 

Jens Dissing Munk 
Pressechef, Dansk Metal 

jedm@danskmetal.dk | 30 17 88 74 


