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FORORD

Virksomheders brug og vurderinger af
AMU i 2019

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) spiller en vigtig rolle for den løbende vedligeholdelse af
ufaglærtes og faglærtes kompetencer på det danske arbejdsmarked. Selvom aktiviteten har været
faldende over en årrække, viser Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) nyeste undersøgelse, at det
fortsat er omkring hver tredje virksomhed, der bruger AMU til sine medarbejdere mindst en gang
om året. Ligeledes er der trods aktivitetsnedgang stadig næsten en halv million kursister årligt på
AMU.
Med trepartsaftalen fra 2017 blev der aftalt en række tiltag, der må forventes at ville påvirke virksomhedernes brug af AMU på forskellige måder. Herunder indførelse af et generelt krav om, at
AMU-kurser skal afsluttes med prøver, større fleksibilitet i udbuddet af AMU, friere adgang til at udbyde AMU og udfasning af VEU-centrene.
Denne undersøgelse, som er igangsat af EVA, bygger på en survey, som er den fjerde i en række af
surveys, der er gennemført i årene 2007, 2011, 2015 og nu i 2019, hvor EVA har spurgt et repræsentativt udsnit af danske virksomheder om deres brug og vurdering af AMU. På den måde får vi adgang til unik viden om, hvordan udviklingen har været i brugen af AMU igennem de senere år, såvel
som indblik i vurderinger af AMU’s stærke og svage sider. Denne viden er vigtig for at kunne træffe
kvalificerede beslutninger om AMU’s fremtid.
Mikkel Haarder
Direktør
EVA
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1 Resumé

Denne rapport handler om virksomhedernes brug og vurderinger af AMU og hvordan dette har udviklet sig fra 2007 til 2019. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført
i 2019 efter samme skabelon som tre tilsvarende undersøgelser foretaget i 2007, 2011 og 2015. Undersøgelsen gør det således muligt at analysere, hvordan virksomhedernes brug af AMU samt deres syn på styrker og svagheder ved AMU har udviklet sig i perioden fra 2007 til 2019.
Udviklingen er interessant at følge i lyset af trepartsaftalen fra 2017, hvor der blev aftalt en række
tiltag, som skulle styrke aktiviteten i og kvaliteten af AMU. Resultaterne af undersøgelsen er derfor
særligt relevante for Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter, AMU-udbyderne samt andre aktører, der træffer beslutninger om og har indflydelse på udviklingen af AMU.

Undersøgelsens hovedresultater
Stagnerende AMU-aktivitet
Ser man bort fra den ekstraordinært høje aktivitet i 2008-2010, har AMU-aktiviteten været faldende
gennem de seneste ca. 15 år. Siden 2015 har niveauet dog ligget relativt stabilt på knapt 8.000 årskursister, mens niveauet i 2004-2007 var på 10-11.000 årskursister. Det svarer til et fald på mere end
20 %.
Da antallet af ufaglærte og faglærte, altså den primære målgruppe for AMU, også er faldet siden
midten af 00’erne, er det relative aktivitetsfald lidt mindre. Den relative AMU-aktivitet var i 2016 ca.
16 % lavere end i 2004. Når man ser bort fra transportområdet, er der tale om mere eller mindre
store aktivitetsfald over hele linjen. Tiden må vise, om de nye tiltag i kølvandet på trepartsaftalen i
2017 kan vende denne udvikling.

Hver tredje virksomhed bruger fortsat AMU
Samtidig med at vi ser et fald i AMU-aktiviteten, ser vi dog også, at det, ligesom i de tidligere år,
fortsat er omkring hver tredje virksomhed, der bruger AMU i et eller andet omfang. Forklaringen er,
at de virksomheder, der bruger AMU, bruger det i mindre omfang end tidligere.
AMU er fortsat den mest anvendte form for ekstern kompetenceudvikling for ufaglærte medarbejdere, mens private kurser bruges mere til virksomhedernes faglærte medarbejdere. 31 % af virksomhederne bruger således ofte eller nogle gange AMU som kompetenceudvikling af deres ufaglærte medarbejdere, mens 29 % bruger private kurser, når deres ufaglærte medarbejdere skal
kompetenceudvikles. De tilsvarende tal for faglærte medarbejdere er hhv. 29 % og 43 %. For begge
medarbejdergrupper bruger virksomhederne i højere grad forskellige former for intern kompetenceudvikling.
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AMU fravælges sjældent på grund af manglende fleksibilitet
Når virksomhederne fravælger AMU, begrunder de det hverken med prisen, manglende tid eller
manglende fleksibilitet i forbindelse med udbuddet, men først og fremmest med, at de ikke oplever behov for de pågældende kurser.
De mest forekommende begrundelser for, at virksomhederne ikke bruger AMU, er manglende behov for AMU og manglende kendskab til AMU. 51 % af de virksomheder, der aldrig bruger AMU til
kompetenceudvikling af deres ufaglærte medarbejdere, svarer således, at det skyldes manglende
behov for AMU, mens 25 % svarer, at de ikke benytter AMU, fordi de ikke har kendskab til AMU. De
tilsvarende tal med hensyn til de faglærte medarbejdere er 45 % og 23 %.
Det er derimod kun få virksomheder, der peger på, at de ikke bruger AMU:
• På grund af prisen (4 % i forhold til deres ufaglærte medarbejdere og 3 % i forhold til deres faglærte medarbejdere)
• Fordi de ikke har tid (13 % i forhold til deres ufaglærte medarbejdere og 11 % i forhold til deres
faglærte medarbejdere)
• Fordi udbuddet af AMU er ufleksibelt med hensyn til, hvornår det passer virksomheden (6 % i forhold til deres ufaglærte medarbejdere og 7 % i forhold til deres faglærte medarbejdere)
• Fordi udbuddet af AMU er ufleksibelt med hensyn til, hvor det passer virksomheden (3 % i forhold
til deres ufaglærte medarbejdere og 3 % i forhold til deres faglærte medarbejdere).
Da der i mange år har været et kritisk fokus på fleksibiliteten i AMU-systemet, er det positivt, at det
kun sjældent er med henvisning til manglende fleksibilitet, at virksomheder fravælger AMU.

Et flertal af virksomhederne vurderer fortsat AMU positivt
Som i de tidligere år, vurderer virksomhederne fortsat AMU overvejende positivt. Virksomheder, der
bruger AMU, er i 2019 i samme grad som i 2015 enige i en række positive vurderinger af AMU på fem
ud af seks kvalitetsparametre. Herunder at omkostninger og udbytte står i et passende forhold til
hinanden, at AMU tilrettelægges fleksibelt med hensyn til, hvor og hvornår det passer virksomheden, og at undervisningen niveaumæssigt er tilpasset hhv. de ufaglærte og faglærte medarbejdere.
Andelen af virksomheder, der i høj eller nogen grad er enige i, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for, er dog faldet fra 76 % i 2015 til 66 % i 2019. Det er den laveste
andel i de fire år, vi har målt det.
Billedet er nogenlunde det samme som i 2015 med hensyn til andelen af (alle) virksomheder, der er
enige i, at udbuddet af AMU er tilstrækkeligt, at det er kendetegnet ved fleksibilitet, at det er tilgængeligt i løbet af året, og at det udbydes med rimelige intervaller. Der er dog sket et fald i andelen af
virksomheder, der vurderer, at AMU udbydes inden for rimelige geografiske afstande.

Kontakten mellem udbyderne af AMU og virksomhederne er vigende
Kontakten mellem AMU- udbyderne og virksomhederne udvikler sig i en kritisk retning. Siden 2007
er der sket et fald i andelen af virksomheder, der angiver, at de har kontaktet en AMU-udbyder vedrørende efter- og videreuddannelsesmuligheder fra 34 % til 26 %. Samtidig er andelen af virksomheder, der angiver, at de er blevet kontaktet af en AMU-udbyder faldet fra 34 % i 2007 til 23 % i 2019.
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Hertil kommer, at det i 2019 kun er hver femte virksomhed, der vurderer, at AMU-udbyderne er tilstrækkeligt opsøgende over for deres virksomhed. Desuden er det omkring hver fjerde virksomhed,
der anfører manglende kendskab til AMU som årsag til, at de aldrig bruger AMU.
Samlet set peger dette på, at der er behov for at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde på
AMU-området. I lyset af trepartsaftalen fra 2017, hvor man aftalte at udfase VEU-centrene fra 2019,
som blandt andet blev sat i verden for at medvirke til at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde,
rejser det spørgsmålet om, hvad der nu skal gøres for at vende denne udvikling.

Aftalepunkter om AMU fra trepartsaftalen mellem
regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2017
Et moderniseret AMU-system, herunder gennemgang af kursusudbud for evt. sammenlægninger og nedlæggelser.
Kvalitetsløft gennem højere takster og kvalitetspulje til AMU, herunder midlertidige takstforhøjelser på 70 mio. årligt og kvalitetspulje på 140 mio. kr.
Særligt tilrettelagte AMU-forløb for SOSU-området med henblik på at løfte SOSU-hjælpere til
SOSU-assistenter.
Styrket fleksibilitet i AMU, herunder bedre rammer for at tilpasse indhold til virksomheders
og deltageres behov og permanentgørelse af forsøg med kollektiv afkortning af kurser.
En national strategisk indsats for digitalisering af VEU, herunder udviklingspulje med fokus
på e-læring og digital fjernundervisning samt forsøgsordning med mulighed for VEU-godtgørelse ved fjernundervisning.
Styrket brug af test/prøver i AMU, herunder generelt krav om, at AMU-kurser skal afsluttes
med prøver.
Friere adgang til at udbyde AMU, herunder at udbudsrunder til AMU skal finde sted mindst
hvert fjerde år, og at de geografiske dækningsområder afskaffes.
En indgang til voksenvejledning, herunder etablering af et samlet, nationalt dækkende,
insti-tutionsuafhængigt vejledningstilbud via telefon, chat og mail.
Koordination og aktørsamarbejde, herunder 25 mio. kr. til udarbejdelse af model for aktørsamarbejde (en RAR-model), sammenlægning af de lokale uddannelsesudvalg for AMU med
de lokale uddannelsesudvalg for EUD og udfasning af VEU-centerkonstruktionen.
Forhøjelse af VEU-godtgørelse fra 80 til 100 % af maks. dagpengesats.
Etablering af omstillingsfond, herunder 412 mio. kr. til øget mobilitet gennem VEU.
Aktivitetsstyret AMU-bevilling i stedet for bevillingsloft.
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Mere e-læring og flere test vil sandsynligvis kun øge aktiviteten i
mindre grad
Vurderet ud fra respondenternes svar, kan trepartsaftalens punkter om øget brug af test og digitalisering af VEU kun forventes at øge aktiviteten i mindre grad. Det er således kun hver femte virksomhed, der forventer at bruge AMU mere, hvis flere kurser helt eller delvist udbydes som fjernundervisning med adgang til VEU-godtgørelse. Samtidig er det kun hver tiende virksomhed, der angiver, at
de vil bruge AMU mere, når der i højere grad indføres test. Det tyder således ikke på, at disse nye
tiltag i forlængelse af trepartsaftalen i sig selv vil påvirke aktiviteten væsentligt.

Undersøgelsens øvrige resultater
Store branchemæssige forskelle i AMU-aktiviteten
AMU-aktiviteten fordeler sig meget uens på de 12 brancheområder, som efteruddannelsesudvalgene dækker. I 2018 tegnede de fire største områder sig således for 75 % af aktiviteten. Det generelle billede er store aktivitetsfald. Det største fald er sket inden for områderne Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse, hvor antallet af årskursister er halveret fra 2004-2007 til 20152017. Der er en enkelt væsentlig undtagelse fra det generelle billede, nemlig transportområdet,
hvor der er sket en stigning i aktiviteten, og som siden 2012 har været det efteruddannelsesområde
med den største aktivitet.

Andelen af kvinder, personer i beskæftigelse og unge falder
I perioden er der sket en ændring i fordelingen af, hvem der især bruger AMU. Siden 2011 er andelen af mænd, der deltager i AMU, steget, mens andelen af kvinder er faldet. Denne udvikling skal
ses i sammenhæng med brancheudviklingen i AMU-aktiviteten.
Andelen af personer på 50 år og derover steget i de sidste ti år, hvilket formentlig hænger sammen
med, at der bliver færre unge i målgruppen for AMU. Andelen af deltagere, der er i beskæftigelse, er
desuden faldet siden 2008, fordi virksomhederne har brugt AMU mindre, mens jobcentre har brugt
AMU mere.
Fordelingen med hensyn til uddannelsesbaggrund har dog været forholdsvis stabil over de seneste
15 år: Andelen af faglærte ligger på godt 50 %, andelen af ufaglærte på omkring 30 %, og andelen
af deltagere med en videregående uddannelse ligger på omkring 10 %.

Intern kompetenceudvikling bruges oftere end ekstern
Intern kompetenceudvikling bruges oftere end ekstern kompetenceudvikling for både ufaglærte og
faglærte medarbejdere. Andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad anvender intern
uddannelse af deres ufaglærte medarbejdere, er således steget fra 40 % i 2015 til 49 % i 2019. Det
samme gælder for faglærte medarbejdere, hvor andelen er steget fra 45 % i 2015 til 55 % i 2019.

Flere virksomheder har undersøgt mulighederne for efter- og
videreuddannelse under AMU
Der er sket et fald i andelen af virksomheder, der peger på, at det i høj eller nogen grad er en barriere for brugen af AMU, at de ikke har undersøgt mulighederne for efter- og videreuddannelse under
AMU. Andelen er således faldet i perioden fra 57 % i 2007, over 50 % i 2011 og 47 % i 2015 til 33 % i
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2019. Det er dog fortsat den største barriere for brugen af AMU – sammen med barrieren, at AMU
ikke dækker virksomhedens behov.

Om datagrundlaget
Surveyen er i 2019 i lighed med i 2007, 2011 og 2015 gennemført blandt et repræsentativt udsnit af
virksomheder i Danmark med henblik på at belyse virksomhedernes brug og vurderinger af AMU.
Resultaterne i rapporten er baseret på svar fra 1.246 danske virksomheder, der er tilfældigt udvalgt
blandt alle danske virksomheder med mindst fem ansatte og mindst en faglært eller ufaglært ansat. Data vedrørende surveyen i 2019 er vægtet for at sikre, at analyseudvalget afspejler populationen. Se appendiks for en beskrivelse af repræsentativitet og vægtningsstrategi. Dataindsamlingen
er gennemført af Epinion for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i perioden 1. marts til 3. april 2019.
Som supplement til surveyen er AMU-aktiviteten belyst gennem offentligt tilgængelig statistik om
AMU fra Undervisningsministeriets Databank og Danmarks Statistik.
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2 Indledning

2.1 Formål
Formålet med undersøgelsen har været at belyse udviklingen i virksomhedernes brug af Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og i deres vurderinger af AMU, herunder med særligt henblik på,
hvordan udbuddet af AMU matcher virksomhedernes efter- og videreuddannelsesbehov i forhold
til deres faglærte og ufaglærte medarbejdere. Undersøgelsen skal ses i forlængelse af tre tidligere
lignende surveys fra 2007, 2011 og 2015. Det er derfor tilstræbt så vidt muligt at benytte de samme
spørgsmål i 2019 som i de tidligere år. Som supplement til surveyen er der, som i 2015, lavet en
analyse af AMU-aktiviteten for perioden 2004-2018 på grundlag af offentligt tilgængelig AMU-statistik.

2.2 Metode og datagrundlag
Der er gennemført en survey blandt et repræsentativt udsnit af virksomheder i Danmark med henblik på at belyse:
• Virksomhedernes brug af AMU
• Virksomhedernes vurdering af det aktuelle udbud af AMU i forhold til deres efteruddannelsesbehov, herunder tilgængelighed, geografisk spredning og fleksibilitet hos AMU-udbyderne
• Kendskabet til de uddannelsestilbud, som findes inden for AMU-systemet, og i hvilket omfang
AMU-udbyderne aktivt bidrager til at øge kendskabet til dem.
Resultaterne i rapporten er baseret på svar fra 1.246 danske virksomheder med mindst fem ansatte, og som har faglærte og/eller ufaglærte ansatte. Data vedrørende surveyen i 2019 er vægtet
for at sikre, at analyseudvalget afspejler populationen. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vurderer
samlet set, at resultaterne i rapporten er repræsentative for danske virksomheder med minimum
fem ansatte, og som har faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere ansat. Der henvises til metodeappendiks for yderligere oplysninger om data og metode.
Dataindsamlingen er gennemført af Epinion for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i perioden 1.
marts til 3. april 2019.
Når der i rapporten henvises til ”statistisk signifikante sammenhænge”, er det baseret på en gængs
konvention om et konfidensniveau på 95 %. I praksis betyder dette, at forskelle, der umiddelbart
kan virke store, fx en stigning fra 70 % til 75 % af virksomhederne, ikke behøver at være statistisk
signifikante, fordi de to procenttal skal ses i forhold til to stikprøver på hver omkring 1.000 virksomheder. Se metodeappendiks for yderligere information om den statistiske usikkerhed.
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Indledning

Som supplement til surveyen er AMU-aktiviteten belyst gennem offentligt tilgængelig statistik om
AMU fra Undervisningsministeriets Databank og Danmarks Statistik.

2.3 Bemanding
Projektet er gennemført af en projektgruppe bestående af:
• Chefkonsulent Michael Andersen (projektleder)
• Konsulent Yakup Bas.

Danmarks Evalueringsinstitut

12

Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019

3 AMU-aktiviteten

Analyserne i kapitlet bygger på offentligt tilgængelige data om AMU og befolkningens tilknytning til
arbejdsmarkedet fra Undervisningsministeriets Databank samt Danmarks Statistik. Vi anvender
antallet af årskursister som mål for aktivitetsniveauet. Herved får vi et udtryk for den samlede aktivitet, som både afhænger af antallet af kursister, og af hvor mange dage kursisterne har deltaget,
da al kursistaktivitet omregnes til antal fuldtidselever på et år. Ved at vælge denne enhed kan vi se
udviklingen i omfanget af AMU med hensyn til det samlede antal kursistdage, men altså ikke, hvor
mange kursister der har deltaget. Da AMU-kurserne normalt er af få dages varighed, dækker antallet af årskursister i 2018 på ca. 8.000 over et deltagerantal på næsten en halv million kursister.

3.1 Udviklingen i AMU-aktiviteten fra 2004-2017
Figur 3.1 viser, at AMU-aktiviteten, når vi ser bort fra den ekstraordinært høje aktivitet i 2008-2010,
har været faldende gennem de seneste ca. 15 år. Fra at have ligget på over 10.000 årskursister om
året i midten af 00’erne, har den siden 2015 ligget på under 8.000 årskursister om året, svarende til
et fald på mere end 20 %.

FIGUR 3.1

Udviklingen i AMU-aktiviteten, 2004-2018. Målt i antallet af årskursister.
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus.
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Mulige forklaringer på aktivitetsudviklingen
Udviklingen i aktiviteten på AMU er præget af et samspil mellem en række konjunkturelle,
strukturelle, politiske, økonomiske og uddannelsesdemografiske forhold, der tilsammen gør
det meget vanskeligt at levere enkle forklaringer på udviklingen i AMU-aktiviteten. Ne-denfor peger vi på en række forhold, som har betydning for udviklingen i AMU-aktiviteten.

Konjunkturudviklingen
De økonomiske konjunkturer påvirker aktiviteten, men som det tydeligt fremgår af figur 3.1,
er der ikke nogen en-til en-sammenhæng mellem konjunktur og aktivitet. Det er kun i forbindelse med krisen fra 2008, at aktiviteten stiger i mere end et år. Ellers er der tale om aktivitetsfald både under opgangs- og nedgangstider.

Politiske tiltag
Der er grund til at antage, at fx trepartsaftalen fra 2007, der førte til øgede bevillinger til
AMU, påvirkede aktiviteten positivt i årene efter. Ligesom der er grund til at antage, at genopretningsplanen fra 2010, der førte til besparelser på AMU, påvirkede aktiviteten negativt i
de følgende år.

Udviklingen i virksomhedsstrukturen
Den løbende udvikling i virksomhedsstrukturen, herunder både i forhold til teknologiniveau,
virksomhedsstørrelse og global lokalisering, påvirker virksomhedernes kompetencebehov
og kompetenceprofil med konsekvenser for AMU.

Ændringer i udbudsstruktur, regelgrundlag og prissætning
Der er i perioden sket væsentlige ændringer af udbudsstruktur, regelgrundlag og prissætning for AMU. Herunder er der indført nye regler for udbudsforpligtelse såvel som forpligtelse til at samarbejde med andre institutioner med samme udbud. Etablering af VEU-centre i
2010, der med trepartsaftalen fra 2017 er nedlagt igen i 2019). AMU er desuden blevet dyrere at bruge i forbindelse med genopretningspakken fra 2010.

Det har stor betydning for AMU-aktiviteten, hvor stor målgruppen for AMU er. AMU’s primære målgruppe er beskæftigede med grundskole eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. 1
Det fremgår af figur 3.2, at der siden 2007 er sket et fald i antallet af beskæftigede med grundskole
eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse fra 1.695.873 i 2007 til 1.441.943 i 2017, svarende
til et fald på 15 %. Størstedelen af dette fald er sket i perioden 2008 til 2013, hvor der var et fald på
14 %. Det store fald er siden blevet efterfulgt af stagnation i størrelsen på den primære AMU-målgruppe.
Det største fald har været i antallet af beskæftigede med grundskole som højeste uddannelse, som
er faldet fra 697.422 personer i 2007 til 507.111 personer i 2017, svarende til et fald på 27 %. Antallet

1 82 % af AMU-aktiviteten i 2017 blev gennemført af personer med grundskole eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse (se
afsnit 3.4.3). Derudover var to ud af tre (67 %) af AMU-kursisterne i 2017 i beskæftigelse, mod 85 % i 2007. Det har ikke været muligt at
krydse uddannelsesbaggrund med beskæftigelsesstatus på baggrund af de tilgængelige registertal.
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af beskæftigede med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse er i samme periode faldet fra
998.451 til 934.832, svarende til et fald på 6 %.

FIGUR 3.2

Antal beskæftigede på det danske arbejdsmarked 2004-2017 med hhv.
grundskole eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Figur 3.3 viser den relative udvikling i AMU-aktiviteten blandt personer i målgruppen for AMU i perioden 2004-2017. Den relative udvikling er opgjort som udviklingen i AMU-aktiviteten blandt beskæftigede faglærte og ufaglærte i forhold til udviklingen i antallet af personer i den primære målgruppe for AMU, dvs. faglærte og ufaglærte på arbejdsmarkedet.
Figuren viser, at der i perioden 2008-2010 skete en stor stigning, også i den relative AMU-aktivitet,
der var 60 % højere i 2010 sammenlignet med 2004, hvorefter der skete et drastisk fald i 2011, hvor
den relative AMU-aktivitet var 50 procentpoint lavere end i 2010. Den relative AMU-aktivitet i perioden 2011-2013 var dog stadig omkring 10 % højere sammenlignet med 2004. Den relative AMU-aktivitet er sidenhen faldet, således at den i 2017 er ca. 16 % lavere end i 2004.
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FIGUR 3.3

Udvikling i AMU-aktiviteten i forhold til målgruppen for AMU 2004-2017,
indekseret med 2004 som basisår.
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus og Danmarks Statistik.

3.2 Udviklingen i AMU-aktiviteten opdelt på
efteruddannelsesudvalg
I dette afsnit ser vi nærmere på udviklingen i fordelingen af AMU-aktiviteten på de 12 efteruddannelsesudvalg i perioden 2004-2018. Der tegner sig et overordnet billede af, at der i perioden er sket
et stort fald i aktiviteten på næsten alle 12 efteruddannelsesområder. De største fald er sket inden
for Industriens Fællesudvalg, HAKL og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. På disse efteruddannelsesområder er AMU-aktiviteten mere end halveret i 2018 sammenlignet med 2004. På den anden side er AMU-aktiviteten i 2018 på niveau med eller større end perioden omkring 2004 inden for
TUR’s og EPOS’ område.
Der kan være forskellige forhold, der gør, at AMU-aktiviteten udvikler sig forskelligt for de forskellige
efteruddannelsesudvalg. For det første kan der være forskellige udviklingstendenser i antallet af
ansatte inden for målgruppen for AMU på det pågældende beskæftigelsesområde. For det andet
kan der være forskelle i udbuddet på området. For det tredje kan det skyldes forskelligheder i virksomhedernes prioritering af AMU som kompetenceudvikling inden for de forskellige beskæftigelsesområder.
Figur 3.4 viser aktiviteten på de fire største områder, som tilsammen står for 75 % af AMU-aktiviteten i 2018 (hhv. 40 %, 15 %, 11 % og 9 %). Figur 3.4 viser en generelt faldende tendens i aktiviteten
gennem hele perioden på de fleste områder, når vi ser bort fra den ekstraordinært høje aktivitet i
2009 og 2010. Der er dog nogle undtagelser fra dette billede, som vi fremhæver i det følgende.
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FIGUR 3.4

Udviklingen i AMU-aktiviteten 2004-2018 målt i antal årskursister for de
fire største efteruddannelsesudvalgs brancheområder
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Transporterhvervets UddannelsesRåd
Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

Det fremgår af figur 3.4, at den mest markante udvikling har været inden for HAKL’s område. Her er
antallet af årskursister mere end halveret i perioden 2015-2017 sammenlignet med perioden 20042007. Antallet af årskursister i perioden 2015-2017 er en fjerdedel af antallet af årskursisterne i
årene 2009-2010, hvor AMU-aktiviteten toppede med omkring 4.000 årskursister på HAKL’s område. Omvendt er der på TUR’s område sket en stigning fra ca. 2.000 til ca. 4.000 årskursister i perioden 2004 til 2018, ligesom EPOS i samme periode har haft en stigning fra næsten ingenting til knap
1.000 årskursister. Aktiviteten inden for Bygge & Anlæg har været relativt stabil i perioden.
Figur 3.5 viser aktiviteten på de fire mellemstore områder, som tilsammen står for 18 % af AMU-aktiviteten i 2018. Figuren viser en faldende tendens i aktiviteten gennem hele perioden på alle områderne, når vi ser bort fra den ekstraordinært høje aktivitet i 2009 og 2010.
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FIGUR 3.5

Udviklingen i AMU-aktiviteten 2004-2018 målt i antal årskursister for de
fire mellemstørste efteruddannelsesudvalgs brancheområder
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

Det mest markante fald i AMU-aktiviteten er sket på Industriens Fællesudvalg. Her er der sket et
fald fra omkring 1.000-1.200 årskursister i 2004-2008 til omkring 400-500 årskursister i perioden efter 2011. Der tegner sig et lignende billede af udviklingen på Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg, hvor der er sket et fald fra omkring 600 årskursister i årene 2004-2007 til omkring 300 årskursister i perioden efter 2015. På de to andre områder er AMU-aktiviteten i 2018 ligeledes betydeligt lavere end i årene omkring 2004.
Figur 3.6 viser aktiviteten på de fire mindste områder, som tilsammen står for 8 % af AMU-aktiviteten i 2018. Figuren viser, at aktiviteten har en faldende tendens gennem hele perioden på alle områderne, når vi ser bort fra den ekstraordinært høje aktivitet i 2009 og 2010.
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FIGUR 3.6

Udviklingen i AMU-aktiviteten 2004-2018 målt i antal årskursister for de
fire mindste efteruddannelsesudvalgs brancheområder
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus.
Note: Kategorien ”Andet” dækker over ”Fælleskatalog”, ”ETIE & MI Rustfrit område”, ”Ukendt” og ”Individuel kompetenceafklaring”. Sidstnævnte står for 80-100 % af AMU-aktiviteten i ”Andet”-kategorien over hele perioden.

Det mest markante fald i AMU-aktiviteten er sket på Metalindustriens Udvalg, hvor AMU-aktiviteten
er på omkring 200-300 årskursister i årene 2015-2018 sammenlignet med omkring 450-700 årskursister i årene 2004-2008. Der er ligeledes sket store fald i AMU-aktiviteten på de tre andre områder,
der især dækker realkompetencevurderinger.

3.3 Udviklingen i AMU-aktiviteten opdelt på regioner
I det følgende ser vi nærmere på den regionale fordeling af AMU-aktiviteten i forhold til målgruppens størrelse i de fem regioner. Figur 3.5 viser, hvordan AMU-aktiviteten fordeler sig på de fem regioner sammenholdt med, hvordan den primære målgruppe for AMU fordeler sig på de fem regioner. Figuren viser desuden udviklingen i fordelingen fra 2013 til 2017.
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FIGUR 3.7

Regionale forskelle i forholdet mellem AMU-aktiviteten og AMUmålgruppen i 2017
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus og Danmarks Statistik.

Figuren viser, at AMU-aktiviteten er ulige fordelt i de fem regioner: Region Syddanmark havde med
28 % den største andel af AMU-aktiviteten i 2017, efterfulgt af Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der havde hhv. 23 og 19 % af AMU-aktiviteten. Region Sjælland og Region Nordjylland
havde hver omkring 15 % af AMU-aktiviteten.
Figuren viser endvidere, at andelen af AMU-aktivitet i særligt tre regioner afviger fra andelen af den
primære AMU-målgruppe. AMU-aktiviteten i Region Hovedstaden udgør 19 % af den samlede AMUaktivitet, mens 25 % af AMU-målgruppen er bosat i regionen. Omvendt forholder det sig i fx Region
Syddanmark, som har 28 % af AMU-aktiviteten med 23 % af AMU-målgruppen bosat i regionen. Endelig står Region Nordjylland for 17 % af AMU-aktiviteten, mens det kun er 14 % af målgruppen, der
bor i regionen.

3.4 Kursistsammensætningen på AMU
I det følgende ser vi nærmere på udviklingen i kursistsammensætningen på AMU. Vi ser på udviklingen i sammensætningen i forhold til køn, alder, uddannelsesbaggrund og arbejdsmarkedstilknytning.

3.4.1

Køn
Figur 3.8 viser sammensætningen af AMU-kursister i forhold til køn. Figuren viser, at størstedelen af
AMU-kursisterne er mænd, og at kønssammensætningen har været relativt stabil fra 2004 og frem
til 2014. Siden 2014 er dog sket en stigning i andelen af mænd, således at mændene i 2018 udgjorde ca. 70 % af kursisterne på AMU, mens kvinderne kun udgjorde omkring 30 %. Denne udvikling kan hænge sammen med, at der er sket et større fald i AMU-aktiviteten på nogle af de områder,
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hvor der er flest kvinder (fx HAKL), mens der på områder med flest mænd (fx TUR) er sket en stigning i AMU-aktiviteten.

FIGUR 3.8

Udviklingen i AMU’s kønsprofil fra 2004 til 2018
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

3.4.2

Alder
Figur 3.9 viser, at der i perioden 2004-2018 er sket fald i andelen af kursister på under 50 år, mens
andelen af ældre AMU-kursister er steget. Det er særligt andelen af AMU-kursister i alderskategorien ”30-39 år”, der er faldet i perioden (fra omkring 28-30 % i 2004-2006 til 22-23 % i 2015-2017),
mens andelen af AMU-kursister i alderskategorien ”50-59 år” er steget (fra omkring 20 % i 20042006 til 24-25 % i 2015-2017).
Der er med andre ord blevet flere ældre og færre yngre kursister på AMU i perioden. Denne udvikling er ikke overraskende i lyset af den uddannelsesdemografiske udvikling, som blev præsenteret
tidligere: Der er færre personer i målgruppen for AMU på de yngre årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet, sammenlignet med de ældre årgange. Faldet i andelen af AMU-kursister i alderskategorierne ”15-29 år” og ”30-39 år” er dog væsentligt mindre end faldet i antallet af personer i målgruppen for AMU i disse alderskategorier. Med andre ord er den relative deltagelse i de yngre aldersgrupper faktisk vokset
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FIGUR 3.9

Udvikling i kursisternes aldersprofil, 2004-2018
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

3.4.3

Uddannelsesbaggrund
Figur 3.10 viser udviklingen i AMU-kursisternes uddannelsesbaggrund i perioden 2004-2017. Det
fremgår af figuren, at de faglærte udgør den største gruppe blandt AMU-kursister, og at de ufaglærte udgør den næststørste gruppe blandt AMU-kursisterne. De faglærtes andel er dog faldet fra
2014 til 2017.Figuren viser endvidere, at andelen af faglærte og ufaglærte AMU-kursister samlet set
er den samme i 2017 som i 2004. Det ses også, at kursister med videregående uddannelse i hele perioden har udgjort en andel på omkring 10 %.
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FIGUR 3.10

Udviklingen i kursisternes uddannelsesbaggrund, 2004-2017
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus og Danmarks Statistik.

Det kan umiddelbart overraske, at andelen af ufaglærte AMU-kursister ikke er blevet mindre i perioden 2004-2017, særligt i lyset af den uddannelsesdemografiske udvikling, hvor der er sket et stort
fald i antallet af ufaglærte. En af forklaringerne på dette er, at der ser ud til at være en tendens til, at
AMU i stigende grad bliver brugt af personer uden for arbejdsmarkedet, hvilket vi ser nærmere på i
det næste afsnit.

3.4.4

Arbejdsmarkedstilknytning
Figur 3.11 viser udviklingen i AMU-kursisternes arbejdsmarkedstilknytning i perioden 2008-2018.
Det fremgår af figuren, at der i perioden er sket et stort fald i andelen af beskæftigede AMU-kursister, mens andelen af ledige er steget.
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FIGUR 3.11

Udvikling i kursisternes arbejdsmarkedsstatus, 2008-2018
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Kilde: EVA på baggrund af data fra Undervisningsministeriets Datavarehus og Danmarks Statistik.
Note: Kategorien ”Øvrige” består af en række forskellige kategorier, herunder fx personer i revalidering, selvbetalende
AMU-kursister og ”Ukendt”. Selvbetalende AMU-kursister og kategorien ”Ukendt” udgør mere end 80 % af AMU-aktiviteten inden for kategorien.

Andelen af beskæftigede AMU-kursister er faldet fra ca. 90 % i 2008 til ca. 70 % i 2018. Andelen af
beskæftigede har dog ligget nogenlunde stabilt på omkring 60-70 % fra 2010 til 2018 til trods for
skiftende økonomiske konjunkturer og et stigende antal i beskæftigelse i målgruppen for AMU. Andelen af ledige AMU-kursister er på ca. 20-30 % i årene 2010-2018, mens andelen i kategorien ”Øvrige”, som mestendels består af selvbetalende AMU-kursister, har været på ca. 5-7 % siden 2011.
Den store stigning i andelen af AMU-kursister uden for arbejdsmarkedet i perioden efter 2008 kan
først og fremmest tilskrives et massivt fald i virksomhedernes brug af AMU, idet antallet af beskæftigede AMU-kursister faldt fra omkring 13.000 i 2009 til omkring 6.000 i 2013 og omkring 5.000 i 2018.
Udviklingen kan endvidere tilskrives en tendens til, at jobcentrene fra 2008 i højere grad bruger
AMU til ledige. Antallet af ledige AMU-kursister steg kraftigt fra 500 til 4.000 i perioden 2008-2010. I
perioden 2010-2014 skete der er et fald fra 4.000 til 2.300, hvorefter antallet har været nogenlunde
stabilt på 1.800-2.200 personer i perioden 2014-2018.
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4 Virksomhedernes brug af AMU

Dette kapitel belyser udviklingen i perioden 2007-2019 i virksomheders brug af AMU og deres vurderinger af barrierer for at anvende AMU. Kapitlet bygger på surveydata fra et repræsentativt udsnit
af alle virksomheder med mindst fem ansatte og med ufaglærte eller faglærte ansatte.
Kapitlet viser, at omkring hver tredje virksomhed bruger AMU i løbet af et år, og at denne andel er
relativt stabil over den 12-årige periode. AMU er den mest brugte form for ekstern kompetenceudvikling af de ufaglærte medarbejdere, mens virksomhederne i højere grad bruger private kurser til
deres faglærte medarbejdere. Den mest anvendte form for kompetenceudvikling for både ufaglærte og faglærte medarbejdere er dog intern kompetenceudvikling i form af sidemandsoplæring
og interne kurser.
Kapitlet viser også, at der særligt er tre barrierer i forhold til at anvende AMU. Omkring hver tredje
virksomhed peger nemlig på, at udbuddet af AMU ikke dækker virksomhedens behov, at de ikke
har undersøgt mulighederne for efter- og videreuddannelse under AMU, og at det er vanskeligt at få
et overblik over, hvilke AMU-kurser der er relevante for virksomhedens medarbejdere.
Endelig belyser kapitlet, hvilke årsager der er til, at omkring hver tredje virksomhed aldrig bruger
AMU til hhv. ufaglærte og faglærte medarbejdere. Her viser analysen, at den vigtigste grund til ikke
at bruge AMU er, at virksomhederne ikke oplever et behov for de pågældende kurser. Når virksomhederne fravælger AMU, er det derimod kun undtagelsesvist på grund af prisen, manglende tid eller manglende fleksibilitet i forbindelse med udbuddet.

4.1 AMU og andre former for kompetenceudvikling
Omkring hver tredje virksomhed bruger ofte eller nogle gange AMU til deres ufaglærte og faglærte
medarbejdere, og virksomhedernes brug af AMU er relativt stabil i perioden 2007-2019. Der er desuden en tendens til, at en større andel af virksomhederne, både i forhold til deres ufaglærte og faglærte medarbejdere, bruger forskellige former for såvel intern som ekstern kompetenceudvikling.
Tabel 4.1 og 4.2 viser, i hvilket omfang virksomhederne anvender forskellige former for kompetenceudvikling over de 12 år. Tallene skal læses med det forbehold, at respondenterne har svaret på, i
hvilken grad de anvender de forskellige former for kompetenceudvikling, uden at det er afgrænset
til en bestemt periode. Derfor kan der dels være forskel på, hvad respondenterne lægger i fx, at de
anvender AMU ”I nogen grad”, og dels hvilken periode de har i tankerne i besvarelsen. Alligevel giver besvarelserne en god mulighed for at sammenligne de forskellige former for kompetenceudvikling.
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TABEL 4.1

Andel af virksomheder, der ofte eller nogle gange anvender forskellige
former for kompetenceudvikling af deres ufaglærte medarbejdere, i hhv.
2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007
(n = 743)

2011
(n = 733)

2015
(n = 714)

2019
(n = 855)

Sidemandsoplæring

85 %

82 %

79 %

82 %

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af
egne medarbejdere

44 %

36 %*

40 %

49 %*

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser)

29 %

31 %

31 %

31 %

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører

25 %

33 %*

28 %*

29 %

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler
for, og som afholdes af offentlige uddannelsesinstitutioner
(indtægtsdækket virksomhed)

14 %

16 %

16 %

16 %

7%

10 %

8%

12 %

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning)

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: Spørgsmålsformulering: ”Hvor ofte anvendes følgende former for kompetenceudvikling i virksomhedens efter- og
videreuddannelse af ufaglærte medarbejdere?”. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte medarbejdere.
* indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %.

Tabel 4.1 viser, at der fra 2015 til 2019 har været en statistisk signifikant stigning i andelen af virksomheder, der ofte eller nogle gange anvender interne kurser, mens de øvrige ændringer fra 2015
til 2019 ikke er signifikante. Desuden viser tabellen, at AMU er den mest anvendte af de eksterne
former for kompetenceudvikling for ufaglærte medarbejdere og altså også mere anvendt end private kurser.
Den følgende tabel 4.2 viser et lidt andet billede med hensyn til de faglærte medarbejdere.
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TABEL 4.2

Andel af virksomheder, der ofte eller nogle gange anvender forskellige
former for kompetenceudvikling af deres faglærte medarbejdere, i hhv.
2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007
(n = 903)

2011
(n = 1073)

2015
(n = 1020)

2019
(n = 1067)

Sidemandsoplæring

80 %

73 %*

77 %*

79 %

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt
af egne medarbejdere

51 %

40 %*

45 %*

55 %*

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser)

25 %

29 %

27 %

29 %

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører

45 %

43 %

42 %

43 %

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler for, og som afholdes af offentlige uddannelsesinstitutioner (indtægtsdækket virksomhed)

20 %

18 %

18 %

21 %

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning)

12 %

9%

10 %

14 %*

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: Spørgsmålsformulering: ”Hvor ofte anvendes følgende former for kompetenceudvikling i virksomhedens efter- og
videreuddannelse af faglærte medarbejdere?”. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte medarbejdere.
* indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %.

Tabellen viser, at der fra 2015 til 2019 har været en statistisk signifikant stigning i andelen af virksomheder, der ofte eller nogle gange anvender interne kurser og andre kurser som kompetenceudvikling af deres faglærte medarbejdere. Stigningen i andelen af virksomheder, der ofte eller nogle
gange anvender AMU, er derimod ikke statistisk signifikant. Desuden viser tabellen, at virksomhederne i højere grad anvender private kurser end AMU til deres faglærte medarbejdere.

4.2 Andelen af virksomheder, der har brugt AMU
I det følgende ser vi på brugen af AMU samlet set i afgrænsede perioder. Ud over at belyse andelen,
der har brugt AMU i året, før dataindsamlingen fandt sted, har vi også spurgt, om man har anvendt
AMU i de to foregående år. Generelt set viser tallene en overraskende høj grad af ensartethed i andelene af virksomheder, der bruger AMU, både når vi ser på perioder på et år (hhv. 2006, 2010, 2014
og 2018), og når vi sammenligner perioder på tre år (hhv. 2004-2006, 2008-2010, 2012-2014 og 20162018).
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FIGUR 4.1

Andel af virksomheder, der har brugt AMU i årene…

2018

29 %

2014

13 %

10 %

33 %

2010

14 %

32 %

2006

14 %

31 %
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10 %
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25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: Spørgsmålsformuleringer: ”Har I benyttet AMU i 2018?”, og tilsvarende med hensyn til 2006, 2010 og 2014, samt
”Har I benyttet AMU i 2016 og/eller 2017?”, og tilsvarende med hensyn til årene før. N er 985, 1182, 1076 og 998 for hhv.
2007, 2011, 2015 og 2019. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte og/eller faglærte medarbejdere.

Selvom andelen af virksomheder, der har brugt AMU i 2018, er mindre end i 2014, er der ikke tale
om et statistisk signifikant fald. Det store billede, som kendetegner hele perioden, er, at omkring
hver tredje virksomhed med mindst fem ansatte, der beskæftiger enten faglærte eller ufaglærte
medarbejdere, bruger AMU i løbet af et år. Ser man i stedet på perioder af tre år, er den tilsvarende
andel godt to ud af fem virksomheder.

4.2.1

Brugen af AMU til hhv. ufaglærte og faglærte medarbejdere
Andelen af virksomheder, der bruger AMU til 10 % eller færre af deres ufaglærte medarbejdere, har
ikke ændret sig siden 2014 og udgør fortsat ca. 43 %, mens andelen, der bruger AMU til halvdelen
eller flere af deres ufaglærte medarbejdere, er faldet fra 22 % til 18 %. Denne udvikling er dog ikke
statistisk signifikant.
Tilsvarende er andelen af virksomheder, der bruger AMU til 10 % eller færre af deres faglærte medarbejdere, steget fra 33 % i 2014 til 49 % i 2018, mens andelen, der bruger AMU til halvdelen eller
flere af deres faglærte medarbejdere, er faldet fra 22 % til 10 %.
Disse resultater flugter med det resultat, vi så tidligere, nemlig at virksomhederne i gennemsnit
bruger AMU mindre. Selvom det er samme andel af virksomhederne, der bruger AMU i et eller andet omfang, falder andelen, der bruger AMU meget, og tilsvarende stiger andelen, der bruger AMU
mindre.
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4.2.2

Brugen af AMU i forhold til virksomhedsstørrelse
I alle fire år er der en statistisk signifikant sammenhæng mellem brugen af AMU og virksomhedsstørrelse både samlet set, og når man ser på de faglærte og ufaglærte medarbejdere hver for sig.
Tendensen er, at jo flere beskæftigede faglærte og ufaglærte virksomheden har, desto oftere bruger den AMU. Resultatet er ikke overraskende af flere grunde: Dels stiger den statistiske sandsynlighed alt andet lige for, at nogle af en virksomheds medarbejdere bruger AMU, når antallet af ansatte
stiger. Dels er det mere ressourcekrævende for en AMU-udbyder at samle et hold kursister fra
mange mindre virksomheder end fra få store.

4.2.3

Brugen af AMU i forhold til beskæftigelsesområder
I tabel 4.3 er brugen af AMU delt op i forhold til beskæftigelsesområder svarende til efteruddannelsesudvalgene.

TABEL 4.3

Andel af virksomheder inden for forskellige beskæftigelsesområder, der
har brugt AMU til deres ufaglærte og faglærte medarbejdere i 2018
Beskæftigelsesområde, hvor de fleste af virksomhedens hhv. ufaglærte og faglærte medarbejdere er beskæftiget

Ufaglærte

Faglærte

Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser (IF) (n = 23 og 24)

77 %

57 %

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) (n = 66 og 34)

68 %

86 %

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) (n = 25 og 61)

61 %

51 %

Mejerifagets Fællesudvalg (MJE) (n = 4 og 3)

59 %

100 %

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri (BAI) (n = 106
og 148)

53 %

38 %

Efteruddannelsesudvalget for Svejsning og Fyringsteknik (ESF) (n = 3
og 2)

50 %

0%

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg (SUS) (n = 27 og 16)

36 %

25 %

Træets Efteruddannelser (TU) (n = 10 og 12)

33 %

34 %

Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi ETE)
(n = 15 og 47)

32 %

30 %

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) (n = 74 og 206)

24 %

31 %

Efteruddannelsesudvalget for Det Pædagogiske Område og Socialog Sundhedsområdet (EPOS) (n = 48 og 76)

24 %

20 %

Efteruddannelsesudvalg for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen (KHRU) (n = 52 og 55)

15 %

17 %

Total

34 %

31 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2019.
Note: Bemærk, at beskæftigelsesområderne svarer til opdelingen af efteruddannelsesudvalg inden for AMU. Tabellen
skal læses på den måde, at fx 75 % af de 24 virksomheder, hvor de fleste ufaglærte medarbejdere var beskæftiget inden
for Industriens Fællesudvalg for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser, brugte AMU i 2018. Bemærk også, at tallene
er sorteret efter kolonnen ”Ufaglærte” i faldende orden. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte
og/eller faglærte medarbejdere. Grundet vægtning kan n potentielt være et decimaltal, dog er tabellens angivne n afrundet til nærmeste hele tal.
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Tabellen viser, at der igen er meget store branchemæssige forskelle med hensyn til brugen af AMU.
Det gælder både, når vi ser på ufaglærte og faglærte medarbejdere. Sammenligner vi med tidligere
år, ligner billedet meget det, vi tidligere har set med hensyn til, hvilke brancher der bruger AMU meget, og hvilke der bruger AMU mindre. Fx bruges AMU nu som tidligere meget både i forhold til
ufaglærte og faglærte medarbejdere inden for TUR, mens det omvendte gør sig gældende inden
for EPOS, HAKL og KHRU.
Der ses også en tendens til, at de virksomheder, der bruger AMU meget i forhold til deres ufaglærte
medarbejdere, også gør det i forhold til deres faglærte medarbejdere – og omvendt. Det kan
hænge sammen med, at kursusudbuddet generelt set inden for nogle brancheområder i højere
grad matcher virksomhedernes behov. Det kan også hænge sammen med, at hvis man i forhold til
en medarbejdergruppe er vant til at bruge AMU, at der så er en tendens til, at man også tænker på
AMU i forhold til andre medarbejdergrupper. Dette tydeliggøres af, at mere end tre ud af fem virksomheder får deres viden om efter- og videreuddannelse gennem ønsker fra medarbejdere og virksomhedens egne erfaringer (se afsnit 6.2).

4.2.4

Brugen af AMU i forskelle dele af landet
Tabel 4.5 viser brugen af AMU fordelt på virksomhedernes placering i regioner i årene 2010, 2014 og
2018.

TABEL 4.4

Brugen af AMU fordelt på virksomhedernes beliggenhed i regioner i hhv.
2010, 2014 og 2018 (andel af virksomheder i procent)
Tom celle

2010

2014

2018

Nordjylland (n =132, 117 og 101)

40 %

31 %

27 %

Midtjylland (n = 323, 270 og 234)

31 %

33 %

26 %

Syddanmark (n = 272, 192 og 215)

36 %

41 %

40 %

Hovedstaden (n = 321, 312 og 328)

23 %

22 %

22 %

Sjælland (n = 173, 182 og 122)

32 %

32 %

38 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2011, 2015 og 2019.
Note: Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte og/eller faglærte medarbejdere.

Tabellen viser, at AMU bruges mest i Region Syddanmark og Region Sjælland og mindst i Region
Hovedstaden, men der er ikke tale om nogen statistisk signifikant udvikling fra 2014 til 2018. Brugen af AMU i Region Syddanmark (40 % af 239 virksomheder) er statistisk signifikant højere end
gennemsnittet af de fire andre regioner (28 % af 759 virksomheder). Den regionale fordeling kan
hænge sammen med forskellige forhold, herunder udbuddet af uddannelsesmuligheder i forskellige egne af landet eller forskelle i virksomhedernes kompetencebehov og kompetenceprofil.

4.3 Årsager til, at virksomheder ikke bruger AMU
Vi har undersøgt motiverne bag ikke at bruge AMU og andre former for kompetenceudvikling ved
at bede de virksomheder, som aldrig bruger den pågældende form for kompetenceudvikling, om
at markere en eller flere præformulerede svarmuligheder.
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Tabel 4.5 viser virksomhedernes vurderinger af, hvorfor de aldrig anvender de fem forskellige former for kompetenceudvikling til deres ufaglærte medarbejdere. Tabellen viser, at der overordnet
set er mindre variationer i virksomhedernes vurderinger af, hvorfor de aldrig anvender de fem forskellige former for kompetenceudvikling. Der er dog enkelte undtagelser fra dette billede, fx at private kurser i højere grad end de andre former for kompetenceudvikling fravælges, fordi de er for
dyre. AMU fravælges også i højere grad end de andre kompetenceudviklingsformer i forhold til faglærte medarbejdere, fordi virksomheden vurderer, at kurserne ikke giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for.

TABEL 4.5

Årsager til, at virksomhederne aldrig benytter AMU hhv. fire andre
former for kompetenceudvikling til deres ufaglærte medarbejdere i 2019
(andel af virksomheder i procent)
Tom celle

Interne uddannelser og
kurser på arbejdspladsen
afholdt af
egne medarbejdere

AMU

Kurser og
uddannelsesforløb afholdt
af private
arrangører

Specifikt
tilrettelagte
kurser og uddannelsesforløb, der betales for, og som
afholdes af
offentlige
uddannelsesinstitutioner

Andre kurser
og uddannelsesforløb på
offentlige
uddannelsesinstitutioner

Vi har ikke behov for
dem

63 %

51 %

55 %

49 %

51 %

Har ikke kendskab til
dem

13 %

25 %

19 %

23 %

21 %

De giver ikke medarbejderne de kompetencer,
virksomheden har brug
for

10 %

15 %

11 %

12 %

12 %

Vi har ikke tid til dem

14 %

13 %

14 %

12 %

12 %

De er ufleksible i forhold
til, hvornår det passer
vores virksomhed

2%

6%

7%

9%

9%

De er ufleksible i forhold
til, hvor det passer vores
virksomhed

1%

3%

4%

4%

4%

De er for dyre

5%

4%

22 %

8%

4%

Andet, noter:

9%

13 %

8%

7%

7%

Ved ikke

8%

7%

5%

9%

8%

n

135

239

220

314

340

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2019.
Note: Bemærk, at respondenterne har kunnet sætte flere kryds. Derfor summer procenttallene til over 100 %.
Spørgsmålsformulering: ”Du har tidligere svaret, at virksomheden aldrig benytter […] for faglærte medarbejdere. Hvad
er årsagen til det?”. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at de
aldrig benytter de forskellige former for kompetenceudvikling.

Danmarks Evalueringsinstitut

31

Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019
Virksomhedernes brug af AMU

De tre svarmuligheder, som flest peger på i 2019, er de samme som i 2015. Der er dog sket et fald i
andelen, der svarer, at de ikke har behov for AMU fra 60 % til 51 %, selvom dette ikke er statistisk
signifikant. Omvendt er andelen af virksomheder, der svarer, at de aldrig bruger AMU, fordi de ikke
har kendskab til AMU, steget fra 13 % til 25 %, og det er statistisk signifikant. Det er derimod kun
relativt få virksomheder, der svarer, at de aldrig bruger AMU, fordi det er for dyrt eller for ufleksibelt
med hensyn til, hvor eller hvornår det passer virksomheden.
Tabel 4.6 viser virksomhedernes vurderinger af, hvorfor de aldrig anvender de fem forskellige former for kompetenceudvikling til deres faglærte medarbejdere.

TABEL 4.6

Årsager til at virksomhederne aldrig benytter AMU hhv. fire andre former
for kompetenceudvikling til deres faglærte medarbejdere i 2019 (andel af
virksomheder i procent)
Tom celle

Interne uddannelser og
kurser på arbejdspladsen
afholdt af
egne medarbejdere

AMU

Kurser og
uddannelsesforløb afholdt
af private
arrangører

Specifikt
tilrettelagte
kurser og uddannelsesforløb, der betales for, og
som afholdes
af offentlige
uddannelsesinstitutioner

Andre kurser
og uddannelsesforløb på
offentlige
uddannelsesinstitutioner

Vi har ikke behov for dem

51 %

45 %

56 %

39 %

40 %

Har ikke kendskab til dem

15 %

23 %

14 %

28 %

13 %

6%

20 %

10 %

15 %

10 %

18 %

11 %

13 %

11 %

13 %

De er ufleksible i forhold til,
hvornår det passer vores
virksomhed

1%

7%

6%

8%

3%

De er for dyre

4%

4%

17 %

7%

3%

De er ufleksible i forhold til,
hvor det passer vores virksomhed

0%

3%

4%

5%

1%

Andet, noter:

9%

7%

3%

5%

12 %

Ved ikke

9%

8%

7%

11 %

18 %

N

145

338

174

355

411

De giver ikke medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for
Vi har ikke tid til dem

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2019.
Note: Bemærk, at respondenterne har kunnet sætte flere kryds. Derfor summer procenttallene til over 100 %.
Spørgsmålsformulering: ”Du har tidligere svaret, at virksomheden aldrig benytter […] for faglærte medarbejdere. Hvad
er årsagen til det?”. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte medarbejdere, og som svarer, at de
aldrig benytter de forskellige former for kompetenceudvikling.

De tre årsager, som virksomhederne især peger på, er de samme for faglærte medarbejdere, som
det er for ufaglærte. Der har også med hensyn til de faglærte været et fald i andelen af virksomheder, der svarer, at de ikke har behov for AMU, fra 55 % i 2015 til 45 % i 2019, og en stigning i andelen
Danmarks Evalueringsinstitut

32

Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019
Virksomhedernes brug af AMU

af virksomheder, der svarer, at de aldrig bruger AMU, fordi de ikke har kendskab til AMU, fra 18 % i
2015 til 23 % i 2019. Disse udviklinger er dog ikke statistisk signifikante.
Samlet set fremstår det som et hovedresultat, at når virksomhederne fravælger AMU, er det ikke på
grund af hverken prisen, manglende tid eller manglende fleksibilitet i forbindelse med udbuddet,
men først og fremmest, fordi de ikke oplever et behov for de pågældende kurser.
At hver femte virksomhed også peger på manglende kendskab til AMU, tyder på, at der er behov for
at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde. Dette vender vi tilbage til i kapitel 6.

4.4 Barrierer for at bruge AMU
I dette afsnit ser vi nærmere på virksomhedernes vurderinger af forskellige barrierer for at anvende
AMU. Tabel 4.7 omfatter både virksomheder, der bruger AMU, og virksomheder, der ikke bruger
AMU. Respondenterne har haft mulighed for at angive, i hvilken grad de er enige i de forskellige udsagn.

TABEL 4.7

Andel af virksomheder (i procent), der i høj eller i nogen grad har peget
på bestemte barrierer for anvendelse af AMU i 2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007
(n = 985 )

2011
(n =1.182)

2015
(n = 1.076)

2019
(n = 982)

De udbudte efter- og videreuddannelsesforløb under AMU
dækker ikke virksomhedens behov

39 %

37 %

40 %

34 %*

Vi har ikke undersøgt mulighederne for efter- og videreuddannelse under AMU

57 %

50 %*

47 %

33 %*

Det er vanskeligt at få et overblik over, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der er relevante for virksomhedens
medarbejdere

35 %

30 %

35 %*

30 %

AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer og for
lidt på, hvad der er brug for i virksomheden

24 %

24 %

31 %*

28 %

Det er administrativt besværligt at bruge AMU

13 %

13 %

19 %*

16 %

AMU-kurserne er for lange i forhold til virksomhedens udbytte af dem

19 %

17 %

19 %

15 %

Undervisningen på AMU modsvarer ikke det teknologiske
niveau i vores virksomhed

15 %

12 %

18 %*

16 %

AMU-hold oprettes ofte ikke på grund af manglende tilmelding, eller de aflyses af anden årsag

12 %

12 %

14 %

14 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: Spørgsmålsformulering: ”I det følgende nævner vi en række udsagn, der kan være barrierer i forhold til at bruge
AMU. Det er derfor vigtigt, at du svarer, i hvilken grad du er enig, uanset om I bruger AMU eller ej”. Svarene i tabellen
bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere.
* indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %.

Tabellen viser, at der er sket et statistisk signifikant fald i andelen af virksomheder, der angiver, at
de udbudte efter- og videreuddannelsesforløb under AMU ikke dækker virksomhedens behov, og
at de ikke har undersøgt mulighederne for efter- og videreuddannelse under AMU. Med hensyn til
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sidstnævnte barriere er det også her, vi ser den største forandring i vurderingerne af barriererne,
idet denne barriere, som tidligere var den markant vigtigste, nu er på niveau med nogle af de andre
af de vigtigste barrierer. Igennem den 12-årige periode er andelen, der svarer i høj grad eller i nogen grad til, at de ikke har undersøgt mulighederne under AMU, faldet fra 57 % til 33 % af virksomhederne. Tabellen peger endvidere på, at færre virksomheder sammenlignet med 2015 i høj eller
nogen grad oplever mange af de andre barrierer – forskellene er dog ikke statistisk signifikante. Udviklingen skal dog ses i lyset af, at der fra 2011 til 2015 var tale om statistisk signifikante stigninger i
forhold til fire af barriererne.
Tabel 4.8 sammenligner svarene på spørgsmålene om barrierer fra de virksomheder, der brugte
AMU i 2014 og 2018, med svarene fra de virksomheder, der ikke brugte AMU i 2014 og 2018.

TABEL 4.8

Andel af virksomheder (i procent), der i høj eller i nogen grad peger på
bestemte barrierer for anvendelse af AMU, opdelt på, om
virksomhederne har brugt AMU i hhv. 2014 eller ej og i 2018 eller ej
Tom celle

Virksomheder, der har
brugt AMU
i 2014
(n = 329)

Virksomheder, der
ikke har
brugt AMU
i 2014
(n = 685)

Virksomheder, der har
brugt AMU
i 2018
(n = 312)

Virksomheder, der
ikke har
brugt AMU
i 2018
(n = 582)

Vi har ikke undersøgt mulighederne for efter- og videreuddannelse under AMU

34 %

54 %

22 %*

39 %*

De udbudte efter- og videreuddannelsesforløb under
AMU dækker ikke virksomhedens behov

38 %

42 %

35 %

36 %

Det er vanskeligt at få et overblik over, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der er relevante for virksomhedens medarbejdere

40 %

33 %

34 %

29 %

AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer og
for lidt på, hvad der er brug for i virksomheden

39 %

28 %

34 %

28 %

Undervisningen på AMU modsvarer ikke det teknologiske niveau i vores virksomhed

25 %

15 %

17 %

16 %

AMU-kurserne er for lange i forhold til virksomhedens
udbytte af dem

24 %

17 %

15 %*

15 %*

Det er administrativt besværligt at bruge AMU

30 %

15 %

23 %

13 %

AMU-hold oprettes ofte ikke på grund af manglende tilmelding, eller de aflyses af anden årsag

26 %

9%

22 %

10 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2015 og 2019.
Note: Spørgsmålsformulering: ”I det følgende nævner vi en række udsagn, der kan være barrierer i forhold til at bruge
AMU. Det er derfor vigtigt, at du svarer, i hvilken grad du er enig, uanset om I bruger AMU eller ej”. Svarene i tabellen
bygger på alle virksomheder med faglærte medarbejdere, og som svarer, at de aldrig benytter de forskellige former for
kompetenceudvikling.
* indikerer at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %.

Tabellen viser, at der ikke i 2018 er nogle af barriererne, som et flertal af virksomhederne (både brugere og ikke-brugere) peger på som noget, der i høj grad eller i nogen grad er en barriere for at
bruge AMU. Den barriere, som flest brugere af AMU peger på, er, at de udbudte efter- og videreuddannelsesforløb under AMU ikke dækker virksomhedens behov. Mens den barriere, som flest ikke-
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brugere af AMU peger på, er, at de ikke har undersøgt mulighederne for efter- og videreuddannelse
under AMU. Men for både brugere og ikke-brugere af AMU er der sket et statistisk signifikant fald i
andelen, der i høj grad eller i nogen grad vurderer, at de ikke har undersøgt mulighederne for efterog videreuddannelse under AMU. Ikke overraskende er der flere ikke-brugere, der peger på denne
barriere, sammenlignet med brugere af AMU.
Brugerne vurderer i højere grad end ikke-brugerne, at det er administrativt besværligt at bruge
AMU, og at AMU-hold ofte ikke oprettes på grund af manglende tilmelding eller aflyses af anden
årsag. Da brugerne har flere erfaringer med AMU end ikke-brugerne, kan man formode, at disse
vurderinger i højere grad er baseret på konkrete erfaringer med AMU. Men igen må det understreges, at det er et mindretal af brugerne, der i høj grad eller i nogen grad peger på disse barrierer.

4.4.1

Vurderinger af barrierer i forhold til virksomhedsstørrelse
Der er ingen statistisk signifikante forskelle i forhold til virksomhedsstørrelse med hensyn til de otte
barrierer. Resultat er således forskelligt fra virksomhedernes besvarelser i 2011 og 2015, hvor der
var en statistisk signifikant større andel af mindre virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad
var enige i, at det er en barriere for anvendelsen af AMU, at de ikke har undersøgt mulighederne for
efter- og videreuddannelse under AMU.

4.4.2

Vurderinger af barrierer i forhold til beskæftigelsesområde
I det følgende ser vi nærmere på de fire barrierer, som den største andel af virksomhederne vurderer, i høj eller nogen grad kan være barrierer. I forbindelse med disse har vi identificeret de beskæftigelsesområder for hhv. ufaglærte og faglærte medarbejdere, hvor andelen af virksomheder, der i
høj eller nogen grad peger på en bestemt barriere, ligger statistisk signifikant over eller under gennemsnittet af alle virksomheder for hhv. ufaglærte og faglærte medarbejdere. Dette kan bruges til
at identificere, om der er barrierer, der i særlig høj eller ringe grad gør sig gældende inden for bestemte beskæftigelsesområder.
Analysen viser, at der ved to af barriererne er beskæftigelsesområder, hvor andelen af virksomheder, der i høj eller nogen grad peger på en bestemt barriere, ligger statistisk signifikant under gennemsnittet af alle virksomheder for hhv. ufaglærte og faglærte medarbejdere. For at give et retvisende billede af, hvilke beskæftigelsesområder der adskiller sig fra gennemsnittet, er det kun beskæftigelsesområder, hvor mere end 10 virksomheder har besvaret EVA’s survey, der nævnes i den
følgende gennemgang.
Med hensyn til barrieren ”Vi har ikke undersøgt mulighederne for efter- og videreuddannelse under
AMU” skiller TUR og Industriens Fællesudvalg sig ud:
•

TUR som beskæftigelsesområde for de ufaglærte, idet andelen af virksomheder, der i høj grad
eller i nogen grad er enig (18 % af 51 virksomheder), er statistisk signifikant mindre end gennemsnittet af alle virksomheder (44 % af 540 virksomheder).

•

TUR som beskæftigelsesområde for de faglærte, idet andelen af virksomheder, der i høj grad
eller i nogen grad er enig (14 % af 29 virksomheder), er statistisk signifikant mindre end gennemsnittet af alle virksomheder (44 % af 691 virksomheder).

•

Industriens fællesudvalg som beskæftigelsesområde for de faglærte, idet andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad er enig (18 % af 22 virksomheder), er statistisk signifikant
mindre end gennemsnittet af alle virksomheder (44 % af 691 virksomheder).
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Med hensyn til barrieren ”De udbudte efter- og videreuddannelsesforløb under AMU dækker ikke
virksomhedens behov” skiller efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri samt TUR sig
ud igen:
•

TUR som beskæftigelsesområde for de faglærte, idet andelen af virksomheder, der i høj grad
eller i nogen grad er enig (33 % af 27 virksomheder), er statistisk signifikant mindre end gennemsnittet af alle virksomheder (57 % af 563 virksomheder).

•

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri som beskæftigelsesområde for de faglærte, idet andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad er enig (42 % af 27 virksomheder), er statistisk signifikant mindre end gennemsnittet af alle virksomheder (57 % af 563
virksomheder).

Med hensyn til barriererne ”Det er vanskeligt at få overblik over, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser
der er relevante for virksomhedens medarbejdere” og ”AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer og for lidt på, hvad der er brug i virksomheden” er der ingen beskæftigelsesområder, der
ligger statistisk signifikant over eller under gennemsnittet, hverken for de ufaglærtes eller for de
faglærtes beskæftigelsesområde.

4.4.3

Vurderinger af barrierer i forhold til regioner
Når man deler virksomhederne op efter de regioner, de er beliggende i, er der ingen statistisk signifikante forskelle på virksomhedernes vurdering af de forskellige barrierer.
Den største identificerede forskel er i forhold til barrieren ”Det er vanskeligt at få et overblik over,
hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der er relevante for virksomhedens medarbejdere”, som 59 %
af virksomhederne i Region Hovedstaden i høj grad eller i nogen grad erklærer sig enig i, mens det
tilsvarende gør sig gældende for 40 % af virksomhederne i Region Sjælland. Forskellen er dog ikke
statistisk signifikant.
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5 Virksomhedernes vurderinger af
udbuddet af AMU

Dette kapitel belyser udviklingen i perioden 2007-2019 i virksomheders brug af AMU og deres vurderinger af udbuddet af AMU med særligt henblik på kvalitet og synlighed, samt hvor og hvornår
AMU udbydes. Kapitlet bygger med en enkelt undtagelse i afsnit 5.5 på surveydata fra et repræsentativt udsnit af virksomheder med mindst fem ansatte og med ufaglærte eller faglærte ansatte, der
har erfaringer med AMU. Under hver tabel er det nærmere angivet, hvordan populationen er defineret.
Kapitlet viser, at der i perioden fra 2015 til 2019 på alle parametre – med undtagelse af en enkel –
er samme andel af virksomheder, som i høj grad eller i nogen grad er enige i de pågældende positive vurderinger af AMU. Det er kun andelen af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad er
enige i, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for, der er faldet statistisk signifikant fra 76 % i 2015 til 66 % i 2019.
Det skal dog understreges, at det i forhold til alle kvalitetsparametrene er et flertal af respondenter,
der i høj grad eller i nogen grad er enige i de positive vurderinger, herunder forholdet mellem omkostninger og udbytte, fleksibilitet med hensyn til tid og sted, og af hvorvidt undervisningen niveaumæssigt er tilpasset hhv. de ufaglærte og faglærte medarbejdere.

5.1 Virksomhedernes vurderinger af kvalitetsparametre i
forhold til fem former for kompetenceudvikling
De følgende underafsnit belyser virksomhedernes vurderinger af forskellige kvalitetsparametre i
forhold til fem forskellige former for kompetenceudvikling: 1) AMU, 2) interne uddannelser afholdt
af egne medarbejdere, 3) kurser afholdt af private arrangører, 4) specifikt tilrettelagte kurser, som
virksomheden køber af offentlige uddannelsesinstitutioner (IDV) samt 5) andre kurser afholdt på
offentlige uddannelsesinstitutioner. Dermed bliver det muligt at belyse, hvordan udviklingen har
været i virksomhedernes vurderinger af AMU over årene, samt hvordan virksomhederne vurderer
AMU i forhold til de andre former for kompetenceudvikling.

5.1.1

Omkostninger og udbytte
Tabel 5.1 viser virksomhedernes vurderinger af, i hvilken grad omkostninger og udbytte står i et
passende forhold til hinanden med hensyn til de fem former for kompetenceudvikling.
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TABEL 5.1

Andel af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad var enige i, at
omkostninger og udbytte står i et passende forhold til hinanden ved fem
typer kompetenceudvikling, i hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007

2011

2015

2019

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af egne
medarbejdere (n = 662, 681, 726 og 668)

87 %

89 %

84 %*

77 %*

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører (n = 670,
819, 761 og 637)

72 %

77 %

76 %

61 %*

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) (n = 595, 629, 590 og 528)

70 %

75 %

70 %*

66 %

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler for, afholdt af offentlige uddannelsesinstitutioner (indtægtsdækket virksomhed) (n = 422, 427, 440 og 438)

68 %

75 %

67 %*

56 %*

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning) (n = 325, 290,
343 og 383)

60 %

60 %

61 %

54 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: * indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene
i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at de ofte, nogle
gange eller sjældent benytter de forskellige former for kompetenceudvikling. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad er
du enig i følgende vedrørende […]?”.

Tabellen viser, at en stor andel af virksomhederne (mellem 66 % og 75 % i perioden) i høj grad eller
i nogen grad er enige i, at omkostninger og udbytte står i et passende forhold til hinanden med
hensyn til AMU.
Tabellen viser desuden, at det fra 2015 til 2019 er en faldende andel af virksomhederne, der i høj
grad eller i nogen grad er enige i, at omkostninger og udbytte står i et passende forhold til hinanden med hensyn til interne uddannelser, private kurser og IDV. Der er derimod ikke nogen statistisk
signifikante ændringer med hensyn til AMU og andre offentlige kurser.

5.1.2

Fleksibilitet med hensyn til tid
Tabel 5.2 viser virksomhedernes vurderinger af, i hvilken grad kompetenceudvikling tilrettelægges
fleksibelt i forhold til, hvornår det passer virksomheden med hensyn til de fem former for kompetenceudvikling.
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TABEL 5.2

Andel af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad var enige i, at
kompetenceudvikling tilrettelægges fleksibelt i forhold til, hvornår det
passer virksomheden, i hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007

2011

2015

2019

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af egne
medarbejdere (n = 662, 681, 726 og 668)

93 %

91 %

91 %

79 %*

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører (n = 670,
819, 761 og 637)

73 %

74 %

72 %

60 %*

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) (n = 595, 629, 590 og 528)

58 %

59 %

55 %

55 %

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler for, afholdt af offentlige uddannelsesinstitutioner (indtægtsdækket virksomhed) (n = 422, 427, 440 og 438)

50 %

55 %

51 %

49 %

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning) (n = 325, 290,
343 og 383)

41 %

43 %

43 %

45 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
* indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at de ofte, nogle
gange eller sjældent benytter de forskellige former for kompetenceudvikling. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad er
du enig i følgende vedrørende […]?”.

Tabellen viser, at det i 2019 er mere end halvdelen af virksomhederne (55 %), der vurderer, at AMU
tilrettelægges fleksibelt i forhold til, hvornår det passer virksomheden. Denne andel er relativt stabil i hele perioden.
Tabellen viser desuden, at det fra 2015 til 2019 er en faldende andel af virksomhederne, der i høj
grad eller i nogen grad er enige i, at interne uddannelser og private kurser tilrettelægges fleksibelt i
forhold til, hvornår det passer virksomheden. Der er derimod ikke nogen statistisk signifikante ændringer med hensyn til AMU, IDV og andre offentlige kurser.

5.1.3

Fleksibilitet med hensyn til sted
Tabel 5.3 viser virksomhedernes vurderinger af, i hvilken grad kompetenceudvikling tilrettelægges
fleksibelt i forhold til, hvor det passer virksomheden, med hensyn til de fem former for kompetenceudvikling.

Danmarks Evalueringsinstitut

39

Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019
Virksomhedernes vurderinger af udbuddet af AMU

TABEL 5.3

Andel af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad var enige i, at
kompetenceudvikling tilrettelægges fleksibelt i forhold til, hvor det passer
virksomheden, i hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007

2011

2015

2019

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af egne
medarbejdere (n = 662, 681, 726 og 668)

89 %

91 %

88 %*

78 %*

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører (n = 670,
819, 761 og 637)

71 %

72 %

68 %

59 %*

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) (n = 595, 629, 590 og 528)

56 %

57 %

49 %*

54 %

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler for, afholdt af offentlige uddannelsesinstitutioner (indtægtsdækket virksomhed) (n = 422, 427, 440 og 438)

50 %

55 %

47 %*

48 %

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning) (n = 325, 290,
343 og 383)

44 %

42 %

39 %

44 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
* indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at de ofte, nogle
gange eller sjældent benytter de forskellige former for kompetenceudvikling. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad er
du enig i følgende vedrørende […]?”.

Tabellen viser, at det i 2019 er mere end halvdelen af virksomhederne (54 %), der vurderer, at AMU
tilrettelægges fleksibelt i forhold til, hvor det passer virksomheden. Med undtagelse af et fald til 49
% i 2015 er det over hele perioden mere end halvdelen af virksomhederne, der deler denne vurdering.
Tabellen viser desuden, at det fra 2015 til 2019 er en faldende andel af virksomhederne, der i høj
grad eller i nogen grad er enige i, at interne uddannelser og private kurser tilrettelægges fleksibelt i
forhold til, hvor det passer virksomheden. Der er derimod ingen statistisk signifikante ændringer
med hensyn til IDV, AMU og andre offentlige kurser.

5.1.4

Hvorvidt kompetenceudvikling giver medarbejderne de nødvendige
kompetencer
Tabel 5.4 viser virksomhedernes vurderinger af, i hvilken grad kompetenceudvikling giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for, med hensyn til de fem former for kompetenceudvikling.
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TABEL 5.4

Andel af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad var enige i, at
kompetenceudvikling giver medarbejderne de kompetencer,
virksomheden har brug for, i hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007

2011

2015

2019

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af egne
medarbejdere (n = 662, 681, 726 og 668)

92 %

94 %

92 %

77 %*

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører (n = 670,
819, 761 og 637)

88 %

91 %

88 %

65 %*

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) (n = 595, 629, 590 og 528)

73 %

80 %*

76 %*

66 %*

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler for, afholdt af offentlige uddannelsesinstitutioner (indtægtsdækket virksomhed) (n = 422, 427, 440 og 438)

69 %

80 %*

71 %*

56 %*

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning) (n = 325, 290,
343 og 383)

62 %

62 %

63 %

53 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
* indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at de ofte, nogle
gange eller sjældent benytter de forskellige former for kompetenceudvikling. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad er
du enig i følgende vedrørende […]?”.

Tabellen viser, at det i 2019 er omkring to ud af tre virksomheder (66 %), der i høj grad eller nogen
grad er enige i, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for. Selvom
det fortsat er en relativt høj andel, der deler denne vurdering, er der tale om et fald fra 2015, hvor
tre ud af fire virksomheder (76 %) vurderede, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for.
Tabellen viser desuden, at det fra 2015 til 2019 er en faldende andel af virksomhederne, der i høj
grad eller i nogen grad er enige i, at kompetenceudvikling giver medarbejderne de kompetencer,
virksomheden har brug for, med hensyn til interne uddannelser, private kurser, AMU og IDV. Der er
derimod ikke nogen statistisk signifikante ændringer med hensyn til andre offentlige kurser.

5.1.5

Hvorvidt undervisningen er niveaumæssigt tilpasset de ufaglærte
medarbejdere
Tabel 5.5 viser virksomhedernes vurderinger af, i hvilken grad undervisningen niveaumæssigt er
tilpasset de ufaglærte medarbejdere, med hensyn til de fem former for kompetenceudvikling.
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TABEL 5.5

Andel af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad var enige i, at
undervisningen inden for fem typer kompetenceudvikling niveaumæssigt
er tilpasset de ufaglærte medarbejdere, i hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007

2011

2015

2019

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af egne
medarbejdere (n = 662, 455, 491 og 619)

81 %

82 %

75 %

70 %

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører (n = 670,
514, 500 og 511)

65 %

68 %

61 %

54 %

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) (n = 595, 449, 449 og 499)

73 %

72 %

64 %

60 %

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler for, afholdt af offentlige uddannelsesinstitutioner (indtægtsdækket virksomhed) (n = 422, 300, 320 og 364)

55 %

65 %*

54 %

50 %

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning) (n = 325, 218,
257 og 337)

54 %

54 %

53 %

50 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
* indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at de ofte, nogle gange eller sjældent
benytter de forskellige former for kompetenceudvikling. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad er du enig i følgende
vedrørende […]?”.

Tabellen viser, at det i 2019 er 60 % af virksomhederne, der i høj grad eller i nogen grad er enige i, at
undervisningen på AMU er niveaumæssigt tilpasset deres ufaglærte medarbejdere. Virksomhedernes vurderinger er nogenlunde på samme niveau som i 2015, men der er tale om et statistisk signifikant fald sammenlignet med virksomhedernes vurderinger af AMU i 2007 og 2011.
Tabellen viser desuden, at der ikke er nogen statistisk signifikante ændringer fra 2015 til 2019 i andelen af virksomheder, der er enige i, at undervisningen er niveaumæssigt tilpasset ufaglærte medarbejdere for nogen af de fire andre former for kompetenceudvikling. Ser man på hele perioden
under et, er der dog en langsigtet tendens til fald for både private kurser og interne uddannelser.

5.1.6

Hvorvidt undervisningen er niveaumæssigt tilpasset de faglærte
medarbejdere
Tabel 5.6 viser virksomhedernes vurderinger af, i hvilken grad undervisningen niveaumæssigt er
tilpasset de faglærte medarbejdere, med hensyn til de fem former for kompetenceudvikling.
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TABEL 5.6

Andel af virksomheder, der i høj grad eller i nogen grad var enige i, at
undervisningen inden for fem typer kompetenceudvikling niveaumæssigt
er tilpasset de faglærte medarbejdere, i hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019
Tom celle

2007

2011

2015

2019

Interne uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af egne
medarbejdere (n = 662, 641, 697 og 776)

89 %

90 %

87 %

72 %*

Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører (n = 670,
777, 739 og 725)

82 %

86 %

80 %

67%*

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) (n = 595, 592, 565 og 554)

62 %

73 %*

69 %

61 % *

Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb, I betaler for, afholdt af offentlige uddannelsesinstitutioner (indtægtsdækket virksomhed) (n = 422, 406, 430 og 494)

67 %

76 %*

66 %

57 % *

Andre kurser og uddannelsesforløb på offentlige uddannelsesinstitutioner (enkeltfag/forberedende voksenundervisning) (n = 325, 284,
336 og 419)

57 %

58 %

57 %

52 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: * indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene
i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte medarbejdere, og som svarer, at de ofte, nogle gange eller sjældent benytter de forskellige former for kompetenceudvikling. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad er du enig i følgende vedrørende […]?”.

Tabellen viser, at det i 2019 er 61 % af virksomhederne, der i høj grad eller i nogen grad er enige i, at
undervisningen på AMU er niveaumæssigt tilpasset deres faglærte medarbejdere. Dette er et statistisk signifikant fald fra 2015. Virksomhedernes vurderinger har svinget i perioden, men er i 2019 på
samme niveau som i 2007.
Tabellen viser desuden, at der er en faldende andel med hensyn til interne uddannelser, og en stigende andel med hensyn til private kurser fra 2015 til 2019 i andelen af virksomheder, der er enige
i, at undervisningen er niveaumæssigt tilpasset faglærte medarbejdere.

5.2 Udbuddets kvalitet og synlighed
Tabel 5.7 belyser andelen af virksomheder, der vurderer, at udbuddet af AMU er tilstrækkeligt og
kendetegnet ved fleksibilitet.
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TABEL 5.7

Andel, der i høj grad eller i nogen grad vurderer, at udbuddet af AMU er
tilstrækkeligt hhv. er kendetegnet ved fleksibilitet i 2015 og 2019 (andel
virksomheder i procent)
Tom celle

2015

2019

I hvilken grad vurderer I, at udbuddet af AMU er tilstrækkeligt? (n = 584 og 494)

55 %

52 %

I hvilken grad vurderer I, at udbuddet af AMU er kendetegnet ved fleksibilitet? (n = 584 og 492)

41 %

39 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2015 og 2019.
Note: Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at
de har brugt AMU inden for de seneste tre år, eller at de har været i kontakt med en AMU-udbyder. Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad er du enig i følgende vedrørende […]?”.

Tabellen viser, at 52 % af virksomhederne i høj grad eller nogen grad vurderer, at udbuddet af AMU
er tilstrækkeligt, mens 39 % i høj grad eller nogen grad vurderer, at udbuddet af AMU er kendetegnet ved fleksibilitet. Virksomhedernes vurderinger i 2019 er meget lig virksomhedernes vurderinger
i 2015, og der er ikke nogen statistisk signifikante ændringer.
Andelen af virksomheder, der vurderer, at AMU i høj grad eller i nogen grad er kendetegnet ved fleksibilitet, er mindre end andelene, der vurderede dette i forhold til fleksibiliteten med hensyn til
hhv., hvor (54 %) og hvornår (55 %) det passer virksomheden (se afsnit 5.1.2 og 5.1.3). Dette kan
hænge sammen med, at disse spørgsmål var mere afgrænsede, idet de 39 %, der i tabel 5.7 svarer,
at AMU er kendetegnet ved fleksibilitet, kan vurdere dette både i forhold til, hvor og hvornår det
passer virksomheden.

5.3 Tidsdimensionen i udbuddet
Tabel 5.8 belyser virksomhedernes vurderinger af, om de AMU-kurser, der er relevante for virksomheden, er tilgængelige i løbet af året, og om de udbydes med rimelige intervaller.

TABEL 5.8

Andel, der i høj grad eller i nogen grad oplever, at AMU er tilgængeligt
hhv. udbydes med rimelige intervaller i 2015 og 2019 (andel virksomheder
i procent)
Tom celle

2015

2019

I hvilken grad oplever I, at de arbejdsmarkedsuddannelser, som er relevante for
virksomheden, er tilgængelige i løbet af året? (n = 584 og 492)

56 %

49 %

I hvilken grad oplever I, at de arbejdsmarkedsuddannelser, som er relevante for
virksomheden, udbydes med rimelige intervaller? (n = 584 og 492)

50 %

47 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2015 og 2019.
Note: Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at
de har brugt AMU inden for de seneste tre år, eller at de har været i kontakt med en AMU-udbyder.

Tabellen viser, at omkring halvdelen af virksomhederne (hhv. 49 % og 47 %) i høj grad eller nogen
grad vurderer, at de AMU-kurser, der er relevante for virksomheden, er tilgængelige i løbet af året,
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og at de udbydes med rimelige intervaller. Tabellen peger endvidere på, at virksomhedernes vurderinger i 2019 er meget lig virksomhedernes vurderinger i 2015, og at der ikke er nogen statistisk
signifikante forskelle i deres vurderinger.

5.4 Udbuddets geografiske dækning
Tabel 5.9 belyser virksomhedernes vurdering af, i hvilken grad AMU udbydes inden for rimelige
geografiske afstande.

TABEL 5.9

Andel, der i høj grad eller i nogen grad vurderer, at AMU udbydes inden
for rimelige geografiske afstande i 2015 og 2019
Tom celle

2015

2019

I hvilken grad vurderer I, at AMU udbydes inden for rimelige geografiske afstande? (n = 584 og 494)

62 %

52 %*

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2015 og 2019.
Note: * indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene
i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere, og som svarer, at de har brugt
AMU inden for de seneste tre år, eller at de har været i kontakt med en AMU-udbyder.

Tabellen viser, at 52 % af virksomhederne i 2019 i høj grad eller nogen grad vurderer, at AMU udbydes inden for rimelige geografiske afstande. Der er således tale om et statistisk signifikant fald sammenlignet med 2015, hvor 62 % af virksomhederne i høj grad eller nogen grad vurderede, at AMU
udbydes inden for rimelige geografiske afstande.

5.5 Trepartsaftalens tiltag om prøver og fjernundervisning
Som led i trepartsaftalen blev det aftalt at forsøge at fremme brugen af AMU tilrettelagt som e-læring ved at etablere en forsøgsordning med mulighed for VEU-godtgørelse ved fjernundervisning.
Desuden blev der et generelt krav om, at AMU-kurser skal afsluttes med prøver. Den følgende tabel
viser virksomhedsrepræsentanternes vurderinger af, hvordan disse tiltag forventes at påvirke deres
brug af AMU.

TABEL 5.10

Ville jeres virksomhed bruge AMU mere, hvis…
Tom celle

Ja

Nej

Ved ikke

Flere kurser helt eller delvist blev udbudt som fjernundervisning? (n = 975)

21 %

37 %

43 %

Det er muligt at få VEU-godtgørelse ved fjernundervisning? (n = 975)

22 %

31 %

47 %

Der i højere grad blev brugt prøver/test? (n = 975)

10 %

42 %

48 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2019.
Note: Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere.
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Som det fremgår af tabellen, er det hver femte virksomhed, der forventer at bruge AMU mere, hvis
flere kurser helt eller delvist udbydes som fjernundervisning, og når det bliver muligt at få VEUgodtgørelse i forbindelse med AMU udbudt som fjernundervisning. Desuden ses det, at det kun er
hver tiende virksomhed, der svarer, at de vil bruge AMU mere, når der i højere grad indføres test.
Dette resultat tyder således ikke på, at disse nye tiltag i forlængelse af trepartsaftalen i sig selv vil
påvirke aktiviteten væsentligt.
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6 Kontakten mellem virksomhederne og
udbyderne af AMU

Dette kapitel belyser kontakten mellem virksomheder og AMU-udbydere samt virksomhedernes
kilder til viden om efter- og videreuddannelse i perioden 2007-2019. Kapitlet bygger på surveydata
fra et repræsentativt udsnit af alle virksomheder med mindst fem ansatte og med ufaglærte eller
faglærte ansat.
Resultaterne peger på, at der i perioden 2007-2019 er sket et gradvist fald i andelen af virksomheder, der har kontaktet eller er blevet kontaktet af en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden for de seneste to år. I 2019 er det omkring hver fjerde virksomhed, der har kontaktet eller er blevet kontaktet af en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden
for de seneste to år, mens det i 2007 var omkring hver tredje virksomhed. Resultaterne peger også
på, at kun omkring hver femte virksomhed vurderer, at AMU-udbyderne er tilstrækkeligt opsøgende.
Resultaterne peger endvidere på, at de tre vigtigste kilder til viden om efter- og videreuddannelse
stammer fra ønsker fra medarbejderne, virksomhedernes egne erfaringer og internettet.

6.1 Kontakt mellem virksomhederne og AMU-udbyderne
Tabel 6.1 viser forskellige former for kontakt mellem virksomheder og AMU-udbydere, herunder udbydernes virksomhedsopsøgende arbejde, i hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019. Tabellen viser, at der
overodnet er sket et gradvist fald i perioden 2007-2019 i andelen af virksomheder, der angiver, at
de har kontaktet en AMU-udbyder eller er blevet kontaktet af en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden for de seneste to år. Tabellen viser dog også, at der er sket en statistisk
signifikant stigning i andelen af virksomheder, der angiver, at der inden for de seneste to år er gennemført vurderinger af medarbejdernes behov og kompetencer.
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TABEL 6.1

Forskellige former for kontakt mellem virksomheder og AMU-udbydere i
2007, 2011, 2015 og 2019 (andel af virksomheder i procent)
Andel, der svarede ja i:
2007

2011

2015

2019

Har I kontaktet en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder
inden for de seneste to år? (N = hhv. 985, 1.183, 1076 og 998)

34 %

32 %

30 %

26 %

Har en AMU-udbyder kontaktet jer vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden for de seneste to år? (N = hhv. 985, 1.183, 1076 og 998)

34 %

32 %

29 %

23 %*

Har en AMU-udbyder gennemført en vurdering af medarbejdernes behov
for efter- og videreuddannelse inden for de seneste to år? (N = hhv. 493,
544, 443 og 420)

4%

9%

7%

14 %*

Har en AMU-udbyder gennemført en realkompetencevurdering af en eller
flere medarbejdere inden for de seneste to år? (n = hhv. 544, 443 og 420)

**

8%

4%

11 %*

Har I sammen med en AMU-udbyder tilrettelagt et eller flere skræddersyede kurser til virksomhedens medarbejdere inden for de seneste to år? (N
= hhv. 493, 544, 443 og 420)

25 %

21 %

21 %

23 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: * indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. **
Spørgsmålet blev ikke stillet i 2007. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte og/eller faglærte
medarbejdere.

26 % af virksomhederne angiver i 2019, at de har kontaktet en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden for de to seneste år. Her er der tale om et statistisk signifikant fald fra
2007, hvor den tilsvarende andel var 34 %. 23 % af virksomhederne angiver, at de er blevet kontaktet af en AMU-udbyder vedrørende efteruddannelsesmuligheder inden for de to seneste år. Her er
der tale om et statistisk signifikant fald fra 2015, hvor den tilsvarende andel var 32 %.
Tabellen viser endvidere, at 14 % af virksomhederne har fået gennemført en vurdering af medarbejdernes behov for efter- og videreuddannelse inden for de sidste to år, og at 11 % af virksomhederne har fået gennemført en realkompetencevurdering af en eller flere medarbejdere inden for de
seneste to år. I begge tilfælde er der tale om statistisk signifikante stigninger sammenlignet med
2015, hvor de tilsvarende andele var hhv. 7 % og 4 %. Disse ændringer skal dog ses i lyset af, at der
fra 2011 til 2015 skete fald i andelen af virksomheder, der havde fået gennemført en vurdering af
medarbejdernes behov og realkompetencer, og at der ikke var en statistisk signifikant udvikling fra
2011 til 2019.
23 % af virksomhederne angiver, at de sammen med en AMU-udbyder har tilrettelagt et eller flere
skræddersyede kurser til virksomhedens medarbejdere inden for de seneste to år. Denne andel er i
store træk lig med fordelingen i de tidligere undersøgelser. Det peger på, at AMU ikke i stigende
grad erstattes af IDV.
Tabel 6.2 viser virksomhedernes vurderinger af, om AMU-udbyderne er tilstrækkeligt opsøgende
over for deres virksomhed fordelt på de fem regioner. Samlet set er 21 % af virksomhederne i høj
grad eller nogen grad enige i, at AMU-udbyderne er tilstrækkeligt opsøgende. Der er ikke statistisk
signifikante forskelle på regionerne med hensyn til dette, og udviklingen fra 2015 til 2019 er ikke
statistisk signifikant.
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TABEL 6.2

Regionale forskelle med hensyn til andelen, der svarer i høj grad eller i
nogen grad på spørgsmålet om, hvorvidt AMU-udbyderne er tilstrækkeligt
opsøgende over for deres virksomhed
2015

2019

Hovedstaden (n = 312 og 306 )

21 %

15 %

Midtjylland (n = 270 og 241)

27 %

18 %

Nordjylland (n = 117 og 94)

29 %

21 %

Sjælland (n = 182 og 118)

23 %

24 %

Syddanmark (n =192 og 239)

31 %

24 %

Samlet (n = 1073 og 998)

26 %

21 %

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2015 og 2019.
Note: * indikerer, at tallet er statistisk signifikant forskelligt fra tallet fire år før på et konfidensinterval på 95 %. Svarene
i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte og/eller faglærte medarbejdere. Spørgsmålsformulering: ” I hvilken grad oplever I, at de institutioner, der udbyder AMU, er tilstrækkeligt opsøgende over for jeres virksomhed med
hensyn til deres udbud af AMU?”.

6.2 Kilder til viden om AMU
Tabel 6.3 viser, hvorfra virksomhederne indhenter deres viden om efter- og videreuddannelse for
faglærte og ufaglærte medarbejdere, og hvilke kilder der var de mest brugte i hhv. 2019, 2015, 2011
og 2007. Tabellen viser, at de tre vigtigste kilder til viden om efter- og videreuddannelse stammer
fra ønsker fra medarbejderne (65 %), virksomhedernes egne erfaringer (60 %) og internettet (58 %).
Der er overordnet set ikke sket en væsentlig udvikling fra 2011 til 2019 med hensyn til fordelingen i
virksomhedernes kilder til viden om efter- og videreuddannelse for deres medarbejdere.
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TABEL 6.3

Virksomhedernes kilder til viden om efter- og videreuddannelse for
faglærte og ufaglærte medarbejdere (andele af virksomheder i procent)
Rækkefølge
Nr. i
2019

Kilder til viden

Nr. i
2015

Nr. i
2011

Nr. i
2007

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

(4)

(5)

(4)

(7)

Svarfordeling i 2019 (n = 999)
I høj
grad

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet
ikke

Ved
ikke

I alt

Gennem ønsker fra
medarbejderne

25 %

40 %

13 %

10 %

11 %

100 %

(6)

Gennem egne erfaringer

19 %

41 %

18 %

11 %

12 %

100 %

(3)

Gennem internettet

28 %

30 %

16 %

14 %

11 %

100 %

(5)

Gennem kontakt med
uddannelsesinstitutioner

10 %

23 %

25 %

28 %

14 %

100 %

(8)

Gennem anbefalinger
fra andre virksomheder

6%

26 %

23 %

28 %

18 %

100 %

8%

18 %

25 %

35 %

14 %

100 %

Tom celle

(6)

(6)

(6)

(4)

Gennem kontakt med
de faglige organisationer

(7)

(7)

(9)

(9)

Gennem AMU-udbydernes hjemmesider

10 %

17 %

20 %

39 %

15 %

100 %

(10)

Gennem kontakt med
kommuner og andre
offentlige institutioner, fx jobcentre

3%

14 %

27 %

41 %

15 %

100 %

3%

15 %

33 %

34 %

15 %

100 %

Tom celle

Tom celle

Tom celle

Tom celle

Tom celle

Tom celle

(8)

(9)
Tom celle

(9)

(10)

(8)

(5)

(1)

Gennem annoncer,
reklamer, brochurer
eller lignende

(10)

(8)

(7)

Fra andre kilder

Kilde: EVA, Virksomhedssurvey 2007, 2011, 2015 og 2019.
Note: Kilderne til viden i 2019, 2015 og 2011 er sorteret efter den samlede andel, der har svaret ”I høj grad” eller ”I nogen grad”. For så vidt angår 2007, er der sorteret efter, hvor mange respondenter der markerede, at de brugte den pågældende kilde. Kun de kilder er taget med fra 2007, hvor formuleringen er identisk eller indholdsmæssigt set den
samme. Resultaterne fra 2015 og 2011 er ikke direkte sammenlignelige med resultaterne fra 2007, fordi respondenterne
i 2007 ikke havde mulighed for at graduere deres svar om den enkelte kilde til viden, men blot kunne afkrydse, hvilke
kilder de anvendte. Svarene i tabellen bygger på alle virksomheder med ufaglærte og/eller faglærte medarbejdere.
Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad indhenter I viden om efter- og videreuddannelse for ufaglærte og faglærte medarbejdere fra følgende kilder?”.
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Undersøgelsen er en opfølgning af EVA’s undersøgelser af virksomheders brug og vurdering af
AMU, som tidligere er gennemført i hhv. 2007, 2011 og 2015, og dataindsamlingsmetoden er i det
store og hele opbygget på samme måde som tidligere. Spørgeskemadata fra 2007, 2011 og 2015
inddrages løbende i undersøgelsen, hvor det er relevant for at vise udviklingen. For en nærmere
beskrivelse af data fra tidligere undersøgelser henvises til metodeappendiks fra rapporterne, der er
at finde på EVA’s hjemmeside.
I det følgende beskriver vi populationen, datagrundlaget, repræsentativitet og metoder, der ligger
til grund for rapportens analyser.

Datagrundlag
Datagrundlaget for denne rapport bygger på en survey om virksomheders brug af AMU samt registerdata om AMU-aktivitet og arbejdsmarkedsstatistikker.

Registerdata
Analyser af udviklingen i AMU-aktiviteten i perioden 2004 til 2018 er gennemført på baggrund af offentligt tilgængelige registerdata fra Undervisningsministeriets Datavarehus hhv. Databank. AMUaktiviteten er opgjort i enten årskursister eller antal kursister på et år. Opgørelsen af årskursister
bygger på en beregning af aktiviteten, hvor hvert enkelt kursus opgøres i antal dage og sammenlægges til aktivitet for et helt år. Antallet af kursister dækker over, at hvis samme person deltager
flere gange på et år, vil denne person tælle en gang for hvert kursus. Herudover har EVA benyttet
data fra Danmarks Statisk om arbejdsmarkedsforhold, såsom arbejdsstyrkens størrelse og udviklingen i beskæftigelsestal.

Surveydata
Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af en survey, der er stilet den ansvarlige for efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere i virksomheden eller en leder med ansvar for ansættelse af medarbejdere. Dataindsamlingen er gennemført af Epinion i perioden 1. marts 2019 til 3.
marts 2019. Spørgsmålene i surveyen er som udgangspunkt identiske med de tidligere dataindsamlinger. De få steder, hvor spørgsmålsformuleringerne er blevet ændret, drejer det sig primært
om opdatering af årstal.
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Population, bortfald, vægtning og repræsentativitet
Surveyen er baseret på en simpel tilfældig stikprøve på 4.500 virksomheder med minimum fem ansatte fra den samlede population af danske virksomheder med minimum fem ansatte. Da det ikke
har været muligt at identificere medarbejdernes uddannelsesbaggrund ved hjælp af registerudtrækket, er virksomheder uden faglærte eller ufaglærte medarbejdere efterfølgende blevet sorteret
fra på baggrund af et spørgsmål om antallet af hhv. faglærte og ufaglærte medarbejdere i virksomheden.
Besvarelserne, der ligger til grund for rapportens analyser, er således, som ved tidligere dataindsamlinger, afgrænset til at være virksomheder med mindst fem ansatte og faglærte eller ufaglærte
ansatte. Der er i alt indsamlet 1.246 besvarelser i undersøgelsen, hvoraf 975 er fuldkommen gennemført, og 271 er delvis gennemført. Svarprocenten for det samlede antal besvarelser er dermed
på 28 %. Svarprocenten er udregnet på baggrund af den samlede stikprøve på 4.500. Det er dog
vigtigt at være opmærksom på, at der er virksomheder, der er sorteret fra, fordi det har kunne konstateres, at de ikke beskæftiger faglærte og ufaglærte medarbejdere. Den sande svarprocent må
derfor antages at være højere.
I de nedenstående tabeller sammenlignes fordelinger på baggrundskarakteristikaene antal ansatte, region og branche mellem de deltagende virksomheder og den samlede population af danske virksomheder med fem eller flere ansatte og med minimum en ufaglært eller faglært ansat. For
at vores surveydata kan bruges til at sige noget om populationen af danske virksomheder, er det
vigtigt, at vores stikprøver fordeler sig som populationen på centrale baggrundsvariable. Tabel B.1
viser, at der er nogle afvigelser imellem fordelingen af deltagende virksomheder og populationen
af danske virksomheder med minimum fem ansatte og minimum en faglært eller ufaglært ansat.
Der er fx en underrepræsentation af mindre virksomheder (virksomheder med fem til ni ansatte) og
en overrepræsentation af virksomheder i branchekategorien ”Offentlig administration, undervisning og sundhed”. For at imødegå disse afvigelser er der beregnet vægte til data, som er anvendt i
forbindelse med beregninger af svar i samtlige tabeller.
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TABEL B.1

Bortfaldsoversigt, spørgeskema til virksomheder, 2019
Population

Besvarelser
(vægtet)

Besvarelser
(uvægtet)

Tom celle

Tom celle

Tom celle

5-9 ansatte

44 %

44 %

34 %

10-19 ansatte

27 %

27 %

27 %

20-49 ansatte

18 %

18 %

20 %

50-99 ansatte

6%

6%

9%

100-199 ansatte

3%

3%

5%

200+ ansatte

3%

3%

5%

Tom celle

Tom celle

Tom celle

Hovedstaden

33 %

33 %

31 %

Midtjylland

23 %

23 %

24 %

Nordjylland

10 %

10 %

10 %

Sjælland

12 %

12 %

11 %

Syddanmark

21 %

21 %

24 %

Tom celle

Tom celle

Tom celle

4%

4%

3%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

12 %

12 %

12 %

Bygge og anlæg

13 %

13 %

10 %

Handel og transport

33 %

33 %

28 %

Information og kommunikation

5%

5%

3%

Finansiering og forsikring

1%

1%

2%

Ejendomshandel og udlejning

3%

3%

3%

Erhvervsservice

12 %

12 %

10 %

Offentlig administration, undervisning og sundhed

11 %

11 %

21 %

Kultur, fritid og anden service

6%

6%

6%

Uoplyst

0%

0%

2%

41.646

1.246

1.246

Virksomhedsstørrelse

Region

Branche
Landbrug, skovbrug og fiskeri

n
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Det er dog vigtigt at pointere, at vægten kun tager højde for observerbare karakteristika og ikke
uobserverbare karakteristika. Det vides med andre ord ikke, om stikprøven er balanceret på øvrige
variable, som ikke er med i vægtningsmatricen. Ligeledes skal det nævnes, at selvom vægtningen
mindsker bias fra stikprøveudtrækningen, genererer den selvstændigt støj som følge af, at nogle
respondenter tildeles mere værdi.

Analyse af data
Data er analyseret i form af frekvenser af spørgeskemaerne og kryds af relevante variable. Både
fordelinger og krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af enten chi2-test eller beregning af
konfidensintervaller.
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