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1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING 

Dette kapitel indeholder en perspektiverende sammenfatning af Rambøll Management Consultings 

analyse af barrierer og potentialer i udbuddet af videregående voksen-, efter- og videreuddannelse 

(herefter VEU). Rapporten er udarbejdet på opdrag fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) 

til brug for VEU-arbejdsgruppens rådgivning om udvikling af udbuddet af videregående VEU.  

 

Analysens opdrag har omfattet dels at afdække de oplevede barrierer, der er særligt på spil for de 

videregående uddannelsesinstitutioner, dels at afdække drivkræfter og potentialer og herunder 

eksempler på, hvordan man succesfuldt kan overkomme disse barrierer i udbuddet af videregående 

VEU. Analysen søger herigennem at svare på, hvordan man kan understøtte det videre arbejde med 

at sikre et hurtigere, mere fleksibelt og målrettet udbud af videregående VEU, der matcher arbejds-

markedets efterspørgsel og kompetencebehov.  

 

Nærværende kapitel sammenfatter analysens hovedpointer (afsnit 1.1) med fokus på de barrierer, 

der har været fremtrædende i analysearbejdet, og som kalder på drøftelser og eventuel handling. 

De barrierer, der på baggrund af analysen ikke har vist sig at udgøre væsentlige udfordringer for 

institutionernes udbud af videregående VEU, behandles ikke i denne sammenfatning. I afsnit 1.2 

præsenteres en perspektivering med fokus på en række opmærksomhedspunkter, som vurderes 

væsentlige at tage højde for i VEU-arbejdsgruppens videre rådgivning. 

1.1 Analysens hovedpointer 

Nedenfor sammenfattes analysens hovedpointer i relation til de seks temaer, som analysen har haft 

fokus på. En indledende, rammesættende pointe er væsentlig at fremhæve: Analysen har afsløret, 

at der er betydelig variation i oplevelsen af barrierer og potentialer. Variationen kommer særligt til 

udtryk, når der analyseres på tværs af institutionstyper og fagområder. Der kan med andre ord 

identificeres nogle mønstre og tendenser i forhold til, hvilke institutioner og fagområder der oplever 

henholdsvis store og små barrierer. Selv om det er muligt at formulere konklusioner og hovedpo-

inter knyttet til barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, er det vigtigt at have kom-

pleksiteten, nuancerne og særligt variationen i oplevelsen af udbud af videregående VEU for øje i 

læsningen af rapporten. 

 

Lovgivning, regler og tilrettelæggelse 

Gældende lovgivning og regler har indlysende betydning for, om og hvordan videregående VEU 

bliver udbudt og afviklet af uddannelsesinstitutionerne. Analysen viser generelt, at love og regler i 

begrænset omfang opleves som begrænsende for udbud af videregående VEU. Institutionerne frem-

hæver en oplevelse af fleksibilitet og tilstrækkeligt frie lovgivningsmæssige rammer (bl.a. ’brede’ 

studieordninger), der giver mulighed for at tone uddannelserne i retning mod efterspørgslen fra 

aftageren. Udfordringerne – eller barriererne – kommer primært til udtryk i udmøntningen af re-

gelsættet, herunder konkret i relation til etablering af nye uddannelser eller moduler. Arbejdet med 

at udarbejde en ansøgning og opnå godkendelse fra ministerielt hold opleves som bureaukratisk og 

langsommeligt, og dette forhold betyder i nogle sammenhænge, at institutioner undlader at udvikle 

nye uddannelser. Udmøntningen af regelsættet bidrager således i begrænset omfang til at sikre den 

fleksibilitet, der er nødvendig for at imødekomme nye kompetencebehov på arbejdsmarkedet. Ana-

lysen viser dog, at det seneste initiativ (fra 2019) om oprettelse af særskilte moduler opleves som 

perspektivrigt, om end der endnu er et begrænset antal institutioner, der har gjort brug af mulig-

heden. 

 

Økonomiske incitamenter 

Hovedpointen i relation til økonomiske incitamenter knytter sig til den indledende rammesætning 

om variation på tværs af forskellige institutionstyper og fagområder. Inden for dette tema viser 
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analysen tydeligt, at der er forskellige vilkår for at udbyde videregående VEU som konsekvens af et 

meget differentieret tilskudssystem (taxameterfinansiering). Heraf følger en tilsvarende differenti-

eret oplevelse af de økonomiske incitamenter, hvor nogle ledelsesrepræsentanter ikke oplever disse 

som en barriere, hvorimod andre peger på incitamentsstrukturen som en betydelig barriere. Det er 

endvidere undersøgt, om muligheden for at tilbyde kurser i henhold til regler om indtægtsdækket 

virksomhed påvirker de offentligt udbudte og regulerede uddannelser og forløb. Analysen kan ikke 

påvise, at dette udgør en væsentlig udfordring. Blandt økonomiske drivkræfter fremhæves politiske 

initiativer såsom justering af taxametertilskud. Konkret peges på, at takstforhøjelsen af de tekniske 

og produktionsrettede akademiuddannelser fra 2014 har medført større aktivitet og færre aflyste 

kurser inden for disse fagområder. Derudover viser analysen, at uddannelsesinstitutionerne særligt 

oplever at fondsmidler fra VEU-omstillingsfonden og kompetencefonde bidrager til at stimulere ef-

terspørgslen efter videregående VEU.  

 

Ledelse og kultur 

VEU-trepartsaftalen er i sig selv et vidnesbyrd om et stigende politisk fokus på voksen-, efter- og 

videreuddannelse, herunder betydningen af VEU i forhold til kontinuerligt at løfte arbejdsstyrkens 

kompetencer. Denne tendens er tilsvarende afspejlet i et større fokus end tidligere på VEU på de 

videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. På trods af denne bevægelse dokumenterer ana-

lysen, at det fortsat er udfordrende at sikre tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på VEU i den sam-

lede prioritering på uddannelsesinstitutionerne. Manglende ledelsesmæssig opmærksomhed på vi-

deregående VEU udgør på flere institutioner en central barriere, som har konsekvenser for konkrete 

prioriteringer, prestige blandt medarbejderne og samlet kapacitet til at sikre et relevant og dæk-

kende udbud til aftagerne. Ovenstående barriere gør sig generelt gældende i hele sektoren, men er 

særligt udbredt blandt universiteterne, hvor udvikling, prioritering og udbud ikke anses som en 

kerneopgave på lige fod med forskning og undervisning på de ordinære fuldtidsuddannelser. Om-

vendt fylder videregående VEU mest blandt erhvervsakademierne såvel ledelsesmæssigt som kul-

turelt – alt overvejende fordi erhvervsakademierne i ’deres DNA’ har en tydeligere erhvervs- og 

praksisretning og dermed tættere kobling til aftagernes behov. Professionshøjskolerne placerer sig 

et sted midt imellem. Analysen viser, at en markant og ikke mindst strategisk ledelsesmæssig pri-

oritering er en afgørende drivkraft for at løfte videregående VEU, fx strategisk brug af medarbejdere 

og prioritering af systematiske, opsøgende indsatser over for potentielle målgrupper.  

 

Kapacitet og kompetencer 

Rekruttering, fastholdelse og udvikling af underviserressourcer og -kompetencer er afgørende for 

at sikre et stabilt, kompetent og konkurrencedygtigt udbud af videregående VEU. Analysen sand-

synliggør, at det kræver noget særligt at undervise på videregående VEU, da anvendelsen af vok-

senpædagogiske tilgange og kendskab til praksis er væsentlige dimensioner i undervisningen. In-

stitutionerne oplever generelt, at underviserne på fuldtidsuddannelserne har de nødvendige kom-

petencer, hvorfor dette i mindre grad opleves som en barriere. Derimod oplever institutioner, at 

adgangen til tilstrækkelige underviserressourcer (dvs. kapacitet) i lidt højere grad er en barriere for 

udbud af uddannelser og kurser. Flere faktorer har betydning for denne vurdering, herunder plan-

lægningshorisont, organisatoriske forhold og ledelsesmæssig prioritering (typisk prioritering af or-

dinære fuldtidsuddannelser). Til håndtering af ovenstående barriere gør flere institutioner brug af 

eksterne undervisere. Disse opleves som en drivkraft ift. at sikre og inddrage dels opdateret viden 

om praksis, dels specialistviden som ikke findes på institutionen. Analysen peger på en række ’greb’, 

der kan anvendes til at sikre, at brug af eksterne undervisere optimeres. 

 

Dialog med aftagere og arbejdsmarked 

Dialog med aftagere og repræsentanter for arbejdsmarkedet er essentielt, når det handler om vi-

deregående VEU. Hvor de ordinære videregående uddannelser skal kvalificere den studerende til at 
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varetage erhvervsfunktioner, skal videregående VEU videreudvikle voksnes erhvervsmæssige kom-

petencer. For at sikre relevans og kvalitet heraf nødvendiggør dette en løbende dialog med aftagere 

og arbejdsmarked. Analysen viser, at der eksisterer relativt meget dialog med aftagere og arbejds-

marked på tværs af uddannelsesinstitutioner, om end der er store forskelle i både omfanget og 

karakteren af denne dialog og i systematikken af institutionernes behovsafdækning. Der er blandt 

universiteterne i mindre grad tradition for at være opsøgende over for arbejdsmarkedet med henblik 

på at udbrede kendskab til muligheder inden for videregående VEU og styrke efterspørgslen relativt 

til både professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Analysen dokumenterer et klart potentiale 

i forhold til dels stærkere og mere systematisk behovsafdækning blandt målgrupper, dels en pro-

aktiv og opsøgende indsats i forhold til at udbrede kendskab til videregående VEU blandt aftagerne. 

 

Samarbejde med andre udbydere 

Analysen dokumenterer flere eksempler på, at samarbejde mellem udbydere kan være et middel til 

at overkomme barrierer for udbud af videregående VEU. Uddannelsesinstitutionernes samarbejde 

er særligt kendetegnet ved at være horisontalt mellem de samme typer institutioner, hvorimod det 

vertikale samarbejde på tværs af uddannelsessektoren er lidt mindre udbredt. Analysen konklude-

rer dog samtidig, at et styrket samarbejde kun i begrænset omfang opfattes som et middel til at 

overkomme de barrierer, der er for udbud af videregående VEU. Selvom institutionerne kan se 

potentialet i samarbejder – særligt i forhold til at sikre tilstrækkelig deltagervolumen – så vejer den 

gensidige konkurrence mellem institutionerne og de administrative barrierer, der bl.a. følger af 

forskellige bekendtgørelser og et større behov for tværinstitutionel koordinering, ofte tungere end 

potentialerne. 

1.2 Perspektivering 

Det er en politisk ambition at sikre et stærkere voksen-, efter- og videreuddannelsessystem i Dan-

mark. Det gælder også på videregående niveau, hvor uddannelsessystemet skal bidrage til, at af-

tagere og arbejdsmarked oplever responsivitet, relevans og sammenhæng i de uddannelser og 

kurser, der bliver udbudt. 

 

Nærværende analyse af udbudssiden har dokumenteret, at der eksisterer en række barrierer for 

udbud af videregående VEU. Analysen viser samtidig, at nogle barrierer fylder mere end andre, og 

at variationen er betydelig mellem forskellige institutionstyper og fagområder. Nedenfor har Ram-

bøll på denne baggrund fremhævet en række perspektiverende opmærksomhedspunkter, der 

vurderes betydningsfulde i det videre arbejde med at sikre et mere sammenhængende og fleksibelt 

VEU-system. Intentionen med perspektiveringen er at inspirere til den videre udvikling af området. 

 

#1: Fortsat behov for politisk prioritering 

Det første opmærksomhedspunkt knytter an til rammebetingelserne for videregående VEU. En tid-

ligere rapport har betonet vigtigheden af politiske initiativer som forklaring på en øget aktivitet 

inden for videregående VEU1. Nærværende rapport bekræfter vigtigheden af et fortsat politisk fo-

kus, såvel generelt som konkret i form af politiske initiativer, der bidrager til udvikling og potentielt 

økonomisk stimulering af området.  

 

En hovedpointe – og udfordring – set fra et udbudsperspektiv er, at opmærksomhed fra aftagerside 

ikke nødvendigvis resulterer i reel deltagelse i videregående VEU. Den manglende deltagerforplig-

telse fra aftagerne er således en grundpræmis for uddannelsesinstitutionerne, der kan resultere i 

begrænset fokus på og udviklingskraft inden for videregående VEU. Stimulering af udbudssiden kan 

således være en relevant tilgang, fx i form af puljer til udviklingsarbejde, målrettet taxameterstyring 

af området og lign. Samlet set bidrager nærværende analyse til at konstatere, at oplevelsen af 

 
1 EVA (2017): Aktiviteten på videregående VEU – tendenser, årsager og virkninger. 
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barrierer på udbudssiden har et sådant omfang, at et fortsat behov for politisk fokus på videregå-

ende VEU synes oplagt. Denne opmærksomhed er samtidig tæt sammenhængende med den fal-

dende aktivitet på området siden 2011. 

 

#2: Ledelsesmæssig prioritering af videregående VEU er afgørende 

Det er velkendt fra forskning og praksis, at ledelse er en afgørende drivkraft i forhold til både at 

sætte retning (formulere mål og forventninger) og at drive en organisation og medarbejdere gen-

nem forandringer2. Nærværende analyse viser, at ledelse er en afgørende faktor for arbejdet med 

videregående VEU. Det gælder både på de institutioner (og i relation til de fagområder), hvor bar-

rierer er udbredte, og i de tilfælde hvor det er lykkedes at overkomme udfordringerne. Analysen 

har identificeret eksempler, hvor videregående VEU tidligere var båret af ildsjæle, men qua ledel-

sesmæssigt fokus i dag har en højere status på den samlede uddannelsesinstitution. På den bag-

grund er et centralt opmærksomhedspunkt, at en tydelig og strategisk prioritering fra ledelsesside 

er afgørende for udbuddet af videregående VEU. Strategisk prioritering omfatter i denne sammen-

hæng et tydeligt organisatorisk ophæng af området, økonomiske incitamenter, sikring af undervi-

serressourcer, systematik omkring afdækning af behov og formulering af visioner for VEU. Sidst-

nævnte bidrager til, at området tilføres prestige og tildeles opmærksomhed på samme vis som de 

ordinære fuldtidsuddannelser. 

 

#3: Behov for at styrke prestige og attraktivitet for videregående VEU 

Et supplerende perspektiv, der er nært sammenhængende med det foregående, omhandler prestige 

forbundet med at undervise inden for videregående VEU. Analysen indikerer, at undervisning på 

videregående VEU ikke har samme prestige/status for undervisere på de ordinære videregående 

uddannelser, og at denne opgave kræver særlige kompetencer og særlig kapacitet, der ikke på 

samme vis opfattes som attraktiv. Dette skel i opfattelsen af området udgør en barriere samlet set 

– både set i forhold til kompetencer (mulige synergier opnås ikke) og kapacitet (mangel på tilstræk-

kelige underviserressourcer). Der er her tale om en kulturel ’markør’, som i høj grad påvirkes af 

det ledelsesmæssige fokus, men i lige så høj grad har et medarbejderperspektiv. Hovedpointen 

fremhæves her som et fremadrettet opmærksomhedspunkt, da drift og udvikling af videregående 

VEU fordrer høj motivation blandt medarbejderne. Det er derfor væsentligt at udforske, hvordan 

incitamentsstrukturer, samarbejde og organisering kan være med til at understøtte en stærk kultur 

omkring videregående VEU på institutionerne. 

  

#4: Målrettet samarbejde har potentialer – men opfattes ikke som columbusægget… 

En del af analysens opdrag har været at afdække samarbejdspotentialer, dvs. at se nærmere på, 

om gode VEU-samarbejder kunne være et middel til at overkomme oplevede barrierer. Som nævnt 

ovenfor findes disse eksempler, men analysen viser samtidig, at samarbejde ikke nødvendigvis 

opfattes som det ’columbusæg’, der kan bidrage til at overkomme alle barrierer på det videregående 

område3. Forskellene fagligt og organisatorisk (særligt vertikalt) er store, og samarbejde mellem 

institutioner opleves i flere henseender som besværligt og omkostningstungt. Med andre ord giver 

analysen grundlag for at konstatere, at nok kan samarbejde være en drivkraft for et mere sam-

menhængende system, men der bør samtidig være fokus på dels at reducere barrierer for samar-

bejder, dels at fjerne udfordringer for de enkelte institutionernes udbud af videregående VEU. Til-

svarende skal de gode og virkningsfulde eksempler på udbud af videregående udbud beskrives og 

formidles, således at disse kan inspirere på tværs af uddannelsessystemet. 

 

 
2 Jf. den omfattende litteratur om ”forandringsledelse”. 

3 En bagvedliggende pointe/forklaring kan være, at den videregående uddannelsessektor i de seneste år har været omfattet af fusioner, hvorfor 

der i dag er tale om langt større institutioner end tidligere. Behovet for samarbejde er derfor, alt andet lige, mindre end i et institutionslandskab 

med flere og mindre institutioner. En supplerende pointe handler om institutionel modenhed: Nogle institutioner (særligt universiteterne) har 

måske i højere grad for at sikre internt samarbejde i organisationen frem for samarbejde på tværs af institutioner for at imødekomme aftagernes 

behov. 
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#5: En styrket opsøgende indsats er nødvendig for at løfte videregående VEU 

De videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark kommer ud af en tradition, hvor ordinære 

uddannelser, forskning samt forsøgs- og udviklingsarbejde anses som kerneopgaverne. En afledt 

konsekvens heraf er, at videregående VEU ofte opfattes som noget ’supplerende’ og ikke altid som 

en integreret del af uddannelsesinstitutionens virke. Dette indebærer også, at der ikke har været 

tradition for at skulle varetage opgaven med at overbevise aftagere af videregående VEU om beho-

vet for de ydelser, institutionen kan tilbyde. Populært sagt er de videregående uddannelsesinstitu-

tioner rundet af en kultur, hvor et ’inside-out’ perspektiv er fremherskende. Fokus har i overvejende 

grad været rettet mod egne styrker, kompetencer og ydelser (uddannelser, forskning mv.). Nær-

værende analyse peger imidlertid på, at udbud af videregående VEU i lige så høj grad handler om 

systematisk at afdække aftagernes behov og at foretage en opsøgende indsats målrettet aftagerne. 

Analysen viser, at denne bevægelse er i gang, da flertallet af uddannelsesinstitutionerne arbejder 

med at afdække arbejdsmarkedets behov, men også at der generelt er et behov for et kulturskifte 

i den samlede sektor, da kun et mindretal af institutionerne arbejder professionelt og systematisk 

med opsøgende arbejde overfor aftagere og arbejdsmarked4.   

 
4 En nylig analyse af almen VEU beskriver, at en målrettet opsøgende indsats er afgørende som del af uddannelsesinstitutionernes virksomme 

praksis, jf. Rambøll (2019): National vidensopsamling om almen VEU – delopgave 2: Praksiskortlægning. 
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2. INDLEDNING 

I denne rapport præsenterer Rambøll Management Consulting (Rambøll) en analyse af barrierer 

og potentialer i udbuddet af videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (herefter 

VEU). Rapporten er udarbejdet til brug for VEU-arbejdsgruppens videre rådgivning af Uddannelses- 

og Forskningsministeriet, VEU-udbyderne og arbejdsmarkedets parter om udvikling af udbuddet af 

videregående VEU.  

 

Som led i indeværende analyse er der også udarbejdet et eksempelkatalog, der indeholder kon-

krete eksempler fra forskellige uddannelsesinstitutioner på, hvordan man succesfuldt kan over-

komme en bred vifte af barrierer for udbud af videregående VEU. Eksempelkataloget foreligger i et 

separat bilag. 

2.1 Baggrund og formål 

Indeværende analyse skal ses i lyset af den hastige omstilling og forandring af såvel det offentlige 

som private arbejdsmarked, som bl.a. følger af den teknologiske udvikling og stigende digitalise-

ring. Denne omstilling afføder stadig nye kompetencebehov, hvilket stiller krav til en hurtigere ud-

vikling af relevante og målrettede udbud inden for videregående VEU, som matcher arbejdsmarke-

dets efterspørgsel og kompetencebehov. I forlængelse heraf vil et styrket og mere systematisk 

samarbejde på tværs af uddannelsessektoren potentielt være en løftestang i forhold til at imøde-

komme de forskellige behov for kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet.  

 

Denne analyse er en del af VEU-arbejds-

gruppens vidensgrundlag og skal bidrage 

med relevant viden om, hvilke barrierer de 

videregående uddannelsesinstitutioner op-

lever i forhold til at udbyde videregående 

VEU, som modsvarer arbejdsmarkedets be-

hov. I forlængelse heraf skal analysen af-

dække drivkræfter5 og potentialer6 i udbud-

det af videregående VEU med afsæt i kon-

krete eksempler på, hvordan uddannelsesinstitutioner succesfuldt overkommer oplevede barrierer 

for udbud af videregående VEU i praksis. Analysen udgør én ud af flere analyseprojekter, der gen-

nemføres til brug for VEU-arbejdsgruppens videre rådgivning og opfølgningsarbejde i forhold til 

trepartsaftalens initiativer. Denne analyse fokuserer specifikt på udbudssiden af videregående VEU, 

hvorimod en anden analyse behandler barrierer og drivkræfter, der er relateret til efterspørgslen 

efter videregående VEU. Der vil imidlertid være nogle overlap mellem disse analyser, da efterspørg-

selssiden indlysende har betydning for uddannelsesinstitutionernes udbud af videregående VEU.  

 

Videregående VEU udbydes først og fremmest af erhvervsakademier, professionshøjskoler og uni-

versiteter. Dertil kommer en række andre institutionstyper, herunder maritime og kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner, der i mere begrænset omfang udbyder uddannelser, moduler og kurser 

inden for videregående VEU. De danske uddannelsesinstitutioner udbyder generelt set videregående 

VEU på tre forskellige uddannelsesniveauer; akademiniveau, diplomniveau og masterniveau, som 

modsvarer hhv. erhvervsakademiniveau, professionsbachelor-/bachelorniveau og kandidatniveau 

inden for det ordinære uddannelsessystem. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der størst 

aktivitet inden for diplomniveauet efterfulgt af akademiniveauet og masterniveauet. Den samlede 

aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet har været faldende siden 2011 som følge af et 

 
5 Drivkræfter henviser til forhold og faktorer, som understøtter og fremmer udbuddet af videregående VEU på nuværende tidspunkt.  

6 Potentialer henviser til forhold og faktorer, som enten allerede medvirker til at overkomme barrierer for udbud af videregående VEU, eller som 

institutionerne oplever som mulige løsninger fremadrettet.  

Som følge af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel vok-

sen-, efter- og videreuddannelse har regeringen nedsat en 

VEU-arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra arbejds-

markedets parter og de videregående uddannelsesinstitutioner. 

VEU-arbejdsgruppen har til opgave at rådgive Uddannelses- og 

Forskningsministeriet om udvikling af videregående VEU og skal 

via konkrete analyser komme med forslag til, hvordan man kan 

sikre et mere fleksibelt, målrettet og sammenhængende vide-

regående VEU-system. 
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væsentligt aktivitetsfald inden for diplomniveauet i sammenhæng med relativt beskedne stigninger 

i aktiviteten på akademi- og masteruddannelserne.  

Figur 2-1: Udvikling i antallet af deltagere inden for videregående VEU 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (VEUVID10). Tallene dækker over VEU-forløb på akademiniveau, diplomniveau og 

masterniveau. Figuren medregner ikke de resterende to pct. af VEU-aktiviteten, der har fundet sted på bacheloruddannelser. 

 

På tværs af alle uddannelsesniveauer er der flest, der deltager i uddannelser inden for det sam-

fundsfaglige/økonomisk-merkantile fagområde, som i de statistiske opgørelser også inkluderer fag-

området ledelse7. Herefter følger det pædagogiske, tekniske og sundhedsfaglige område. 

2.2 Metode og analysetilgang 

Denne analyse er gennemført på baggrund af en hypotesedrevet tilgang, hvor 18 specifikke hypo-

teser omkring barrierer for udbuddet af videregående VEU er blevet afdækket systematisk ved brug 

af både kvalitative og kvantitative data. Hypoteserne har således været styrende for både dataind-

samlingen og den efterfølgende analysestrategi.  

 

De 18 hypoteser er formuleret som led i projektets opstartsfase med afsæt i et desk studie af 

eksisterende analyser og evalueringer på området samt otte eksplorative telefoninterviews med 

nøgleaktører på området. Hypoteserne er prioriteret og kvalificeret på en kvalificeringsworkshop 

med Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), hvorefter de er sendt til skriftlig kommentering 

hos de otte nøgleaktører. I hypoteseudviklingen er der også foretaget en række fravalg i forhold til 

undersøgelsens genstandsfelt. Det gælder eksempelvis barrierer og potentialer for udbud af e-læ-

ringsforløb inden for voksen- og efteruddannelse (herunder også erhvervsakademiernes samar-

bejde om udbud af e-læring gennem SmartLearning), der allerede er grundigt belyst i andre ana-

lyser8. De endelige hypoteser omhandler mulige sammenhænge og forklaringer på barrierer i ar-

bejdet med at udbyde videregående VEU9 og er grupperet inden for seks overordnede temaer ved-

rørende barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, der fremgår af figuren nedenfor.  

 
7 Fagområdet ledelse behandles som et selvstændigt analytisk fagområde i denne analyse.  

8 EVA (2019). Digitalisering af VEU - VEU-udbydernes brug og vurderinger af e-læring og blended learning; Deloitte (2019). Analyse af muligheder 

og barrierer for e-læringsforløb samt forslag til nye forretningsmodeller på voksen- og efteruddannelsesområdet. 

9 De 18 hypoteser fremgår selvstændigt i Bilag 1.  
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Figur 2-2: Temaer om barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU 

 

  

Analysen er baseret på et mixed methods-design, der dels er baseret på en kvantitativ dataindsam-

ling – en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og vejledere på de videregående uddannelsesin-

stitutioner – som tilvejebringer viden om barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU i 

bredden. Dels en kvalitativ dataindsamling – casebesøg på 12 uddannelsesinstitutioner – der bidra-

ger til mere dybdegående og nuanceret viden om barrierer, drivkræfter og potentialer på områder. 

Det samlede analysedesign og datagrundlag er kort præsenteret i figuren nedenfor.  

Figur 2-3: Analysens samlede datagrundlag 
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Processen for den kvantitative og kvalitative dataindsamling er beskrevet detaljeret i bilag 1, der 

også indeholder specifikke beskrivelser af analysens samlede datagrundlag.  

 

Det skal fremhæves, at data fra spørgeskemaundersøgelsen er analyseret og præsenteret på tværs 

af besvarelser fra alle ledelsesrepræsentanter ved hjælp af frekvensanalyser. Med denne analyse-

tilgang opnås der viden om, hvad ledelsesrepræsentanter ved institutionernes fagområder oplever 

af barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, ligesom at denne analysetilgang indfan-

ger den variation, der er på tværs af fagområder inden for én uddannelsesinstitution. Der er også 

gennemført en robusthedsanalyse, som sammenligner vores analyser med en alternativ analysetil-

gang, der analyserer data på institutionsniveau ved at aggregere besvarelser, således at hver ud-

dannelsesinstitution indgår med ét gennemsnit på hvert spørgsmål10. Det er angivet i en figurnote, 

såfremt der for et givent spørgsmål er nævneværdige forskelle (større end 0,2) i de to måder at 

analysere vores kvantitative surveydata på. Besvarelser fra vejlederne inddrages ligeledes i det 

omfang, der er nævneværdige forskellige mellem de to grupper. 

 

Som supplement til de generelle analyser, der præsenteres i denne rapport, er der også foretaget 

analytiske underopdelinger, som stiller skarpt på forskelle mellem henholdsvis forskellige instituti-

onstyper og fagområder. I den forstand får analysen greb om drivkræfter og barrierer, der knytter 

an til specifikke fagområder og institutionstyper og indfanger dermed vigtige nuancer og perspek-

tiver i forhold til det generelle billede af barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU. 

2.3 Læsevejledning 

Udover sammenfatningen (kapitel 1) og nærværende indledning (kapitel 2) indeholder rappor-

ten et tværgående kapitel, der præsenterer de overordnede resultater af analysen, og seks analy-

sekapitler, der alle afdækker forskellige barrierer og potentialer i udbuddet af videregående VEU. 

 

• Kapitel 3 præsenterer den tværgående analyse, som indeholder de overordnede resultater 

af analysen af barrierer og drivkræfter for udbud af videregående VEU på tværs af de seks 

temaer. 

• Kapitel 4 afdækker barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU i relation til den 

eksisterende lovgivning, regler og uddannelsernes tilrettelæggelse. 

• Kapitel 5 behandler uddannelsesinstitutionernes økonomiske incitamenter for udbud af vi-

deregående VEU og deres oplevelse af de eksisterende økonomiske regler. 

• Kapitel 6 præsenterer de barrierer og potentialer, som tager afsæt i institutionernes ledel-

sesmæssige prioritering af videregående VEU og medarbejdernes opfattelse af videregå-

ende VEU.  

• Kapitel 7 indeholder analyser af forskellige barrierer og potentialer for udbud af videregå-

ende VEU, som er relateret til uddannelsesinstitutionernes kapacitet, ressourcer og under-

viserkompetencer. 

• Kapitel 8 kaster lys over uddannelsesinstitutionernes dialog med aftagere og arbejdsmar-

ked som led i deres udvikling og udbud af videregående VEU.  

• Kapitel 9 fokuserer på uddannelsesinstitutionernes samarbejder med andre udbydere, her-

under andre institutionstyper og private kursusudbydere, og fremhæver dertilhørende bar-

rierer og potentialer for disse samarbejder. 

 
10 Robusthedsanalysen er beskrevet mere detaljeret i metodebilaget.  
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• Bilag: I bilag 1 er præsenteret en mere detaljeret beskrivelse af analysens datagrundlag 

og dataindsamlingsproces. Et selvstændigt bilag indeholder det eksempelkatalog, der er 

udarbejdet som led i denne analyse.   
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3. TVÆRGÅENDE ANALYSE 

I dette kapitel præsenteres de overordnede resultater fra analysen af barrierer og potentialer for 

udbud af videregående VEU på tværs af de seks temaer. Analysen viser overordnet, at der på tværs 

af de seks temaer er stor forskel på, i hvilken grad institutionerne oplever barrierer for 

udbud af videregående VEU, og hvad de oplever som henholdsvis barrierer og drivkræfter. Variati-

onen findes dels på tværs af institutioner, hvor der særligt på tværs af institutionstyper ses mønstre 

med hensyn til oplevede barrierer og drivkræfter. Dels ses der inden for de enkelte institutioner 

mønstre i de oplevede barrierer og drivkræfter på tværs af fagområder. Variationen medfører en 

kompleksitet i forhold til, hvilke barrierer og drivkræfter der opleves blandt institutionerne og udgør 

en grundpræmis for nærværende analyse, hvilket har betydning for, hvor klare barrierer og driv-

kræfter (og dermed hovedkonklusioner), der kan udledes.   

 

Som det fremgår af figuren på næste side, kan de oplevede barrierer og drivkræfter opdeles i 

henholdsvis: 

 

• eksterne drivkræfter og barrierer, 

• interne drivkræfter og barrierer og 

• barrierer og drivkræfter knyttet til samarbejde og dialog med aktører uden for institutio-

nen.  

 

De eksterne barrierer og drivkræfter udgøres af rammevilkår, som institutionerne ikke kan på-

virke direkte, men som de alene kan forsøge at overkomme via forskellige greb, som fx samarbejde 

på tværs af uddannelsesinstitutioner. Rammevilkårene varierer i flere tilfælde på tværs af både 

institutionstyper, typer af udbud og fagområder. 

 

De interne drivkræfter og barrierer er forhold på den enkelte institution, som institutionerne 

selv kan påvirke, som fx ledelsesmæssig prioritering og underviserkapacitet og -kompetencer. Som 

det vil blive udfoldet nedenfor, viser analysen dog, at de interne forhold også influeres af eksterne 

barrierer og drivkræfter, såsom økonomiske regler og incitamentsstrukturer.  

 

Samarbejde og dialog med eksterne aktører har først og fremmest karakter af at være mulige 

drivkræfter eller potentialer, som kan bidrage til at styrke udbuddet af videregående VEU. Institu-

tionerne har indflydelse på disse forhold, men samarbejdet med andre udbydere og dialog med 

aftagere og arbejdsmarkedet vil yderligere afhænge af eksterne aktører uden for institutionen. Ana-

lysen viser desuden, at både de eksterne drivkræfter og barrierer – såsom regler og økonomiske 

incitamenter – og interne drivkræfter og barrierer – såsom kapacitet og kompetencer – har betyd-

ning for, i hvor høj grad institutionerne opfatter samarbejde og dialog som drivkræfter og/eller 

potentialer. Sammenhængene mellem temaerne er illustreret i nedenstående figur og uddybes ef-

terfølgende. 
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Figur 3-1: Sammenhæng mellem analysens temaer 

 

 

Analysen viser, at der generelt blandt institutionerne opleves at være en stigende efterspørgsel på 

korterevarende og mere fleksible former for videregående VEU. Hvor der tidligere har været større 

fokus på hele akademi-, diplom- og masteruddannelser, oplever institutionerne, at aftagerne nu i 

højere grad efterspørger enkelte moduler eller kortere kurser tilpasset arbejdsmarkedets behov. 

Reglerne for oprettelse og tilrettelæggelse af kurser og uddannelser opleves kun i mindre 

grad som en barriere for, at institutionerne kan imødekomme denne efterspørgsel hos aftagerne. 

Institutionerne henviser blandt andet til, at ’brede’ studieordninger i mange tilfælde gør det muligt 

at tone uddannelserne på baggrund af efterspørgslen, ligesom de også ser et potentiale i at kunne 

oprette særskilte moduler, der med en lovændring blev muliggjort i 2019. Udmøntningen af reglerne 

for oprettelse og tilrettelæggelse af kurser og uddannelser, herunder praksis for godkendelse af nye 

uddannelser, opfattes imidlertid som en barriere af flere institutioner. Dette skyldes, at ansøgnings-

processen og den efterfølgende godkendelse af nye uddannelser er for omfattende og ressource-

krævende til, at institutionerne kan reagere hurtigt nok på udviklingen i efterspørgslen på arbejds-

markedet. 

 

Der er stor forskel på, i hvilken grad institutionerne oplever, at de økonomiske incitamenter 

virker fremmende eller hæmmende for udbuddet af videregående VEU. De økonomiske incitamenter 

afhænger af både taxametertilskuddet, af efterspørgslen i arbejdsmarkedet og af efter- og videre-

uddannelsesområdets andel af den samlede økonomi. Politiske prioriteringer har stor betydning 

for de økonomiske incitamenter, da de påvirker både efterspørgslen blandt aftagerne og de økono-

miske vilkår institutionerne har (som følge af det tilskud, de modtager). Selvom politiske priorite-

ringer ikke indgår som selvstændigt tema, er de medtaget her som en central barriere og/eller 

drivkræft.11  

 

Såvel de økonomiske incitamenter som de politiske prioriteringer ser ud til at hænge sammen med 

den ledelsesmæssige opmærksomhed og prioritering af videregående VEU, som ligeledes 

varierer på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Ledelsesopbakning vurderes helt afgørende for 

udbuddet af videregående VEU, og manglende ledelsesmæssig prioritering udgør i forlængelse heraf 

 
11 Dette fremhæves ligeledes som et betydningsfuldt rammevilkår i rapporten ”Aktiviteten på videregående VEU” af Danmarks Evalueringsinstitut 

(2017).  
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en væsentlig barriere på flere institutioner. Dette begrundes blandt andet med, at ledelse – og den 

måde man ledelsesmæssigt har valgt at organisere videregående VEU på – har betydning for, 

hvorvidt institutionen har en kultur, der understøtter prioritering af VVEU, og for hvorvidt det er 

muligt at tilvejebringe de nødvendige underviserressourcer til at kunne udvikle og gennemføre 

kurser og uddannelser på videregående VEU. Den ledelsesmæssige prioritering har blandt andet 

betydning i situationer, hvor knappe underviserressourcer skal fordeles på tværs af ordinære fuld-

tidsuddannelser og videregående VEU. Her er oplevelsen blandt mange institutioner, at ledelsen 

vægter kapacitet- og ressourcetildeling af ordinære fuldtidsuddannelser tungest.     

 

Analysen viser endvidere, at ledelsesprioritering, kultur og kapacitet har betydning for, i hvilken 

grad institutionerne har mulighed for at være proaktivt opsøgende over for aftagerne i dialogen 

om arbejdsmarkedets behov og muligheder inden for videregående VEU. Viden om behovene på 

arbejdsmarkedet og proaktive indsatser, der udbreder kendskabet til videregående VEU, opleves 

som helt afgørende i forhold til at udbyde videregående VEU, der matcher arbejdsmarkedets behov 

og som samtidig er økonomisk bæredygtige for institutionerne. Derigennem har institutionerne mu-

lighed for at påvirke efterspørgslen og i sidste ende de økonomiske incitamenter til at udbyde vide-

regående VEU. Systematisk behovsafdækning og proaktive indsatser forudsætter imidlertid ledel-

sesmæssig prioritering, tilstrækkelig kapacitet og et efterspørgselsorienteret mindset. Mens flertal-

let af institutionerne synes at være i dialog med aftagere, er karakteren og omfanget af dialogen 

varierende på tværs af såvel institutionstyper som fagområder. Afledt heraf er det langt fra alle 

institutioner, der oplever at kende behovene blandt deres potentielle målgrupper.  

 

Endelig viser analysen, at samarbejde med andre udbydere kan være en måde at overkomme 

barrierer for udbud af videregående VEU. Blandt institutionerne er der således flere gode eksempler 

på samarbejder, som særlig er kendetegnet ved at være horisontalt mellem institutioner af samme 

type. Det vertikale samarbejde på tværs af institutionstyper er lidt mindre udbredt, og institutio-

nerne udnytter generelt ikke eventuelle synergier mellem uddannelsesområder på tværs af forskel-

lige institutionstyper. Der er på et mere generelt plan manglende økonomiske incitamenter til sam-

arbejde om udbud af videregående VEU, da det både kan være administrativt tungt som følge af 

forskellige bekendtgørelser og et øget behov for tværinstitutionel koordinering, og ikke mindst fordi 

institutionerne samtidig er konkurrenter på et område med faldende aktivitet. På nuværende tids-

punkt oplever institutionerne dermed kun i begrænset omfang, at et styrket samarbejde vil bidrage 

til at overkomme barrierer for udbud af videregående VEU.  
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4. TEMA 1: LOVGIVNING, REGLER OG TILRETTELÆGGELSE 

I dette kapitel præsenteres uddannelsesinstitutionernes oplevelse af barrierer og potentialer for 

udbud af videregående VEU, som er relateret til lovgivning, regler og uddannelsernes tilrette-

læggelse. De gældende love og regler omfatter i denne sammenhæng regulerede forløb og dermed 

ikke indtægtsdækket virksomhed. De samlede hovedpointer fra dette kapitel fremgår af boksen 

nedenfor og udfoldes efterfølgende. 

 

Lovgivning og regler i relation til videregående VEU udgør rammevilkår, som påvirker de mulighe-

der, uddannelsesinstitutionerne har for at tilrettelægge kurser og uddannelser i overensstemmelse 

med efterspørgslen på arbejdsmarkedet. VEU-området er overordnet reguleret af to love (ÅU-loven 

og VFV-loven), og dermed er udbuddet af videregående VEU på tværs af universiteter, professions-

højskoler og erhvervsakademier i nogen udstrækning reguleret af den samme lovgivning. Dog re-

guleres masteruddannelser udbudt på universitetsniveau af universitetsloven, ligesom både aka-

demi-, diplom- og masteruddannelserne reguleres nærmere i en række bekendtgørelser. Variatio-

nerne i det lovgivningsmæssige grundlag for udbud af forskellige typer af videregående VEU med-

fører derfor også naturligt forskelle i uddannelsesinstitutionernes oplevede lovgivningsmæssige bar-

rierer for udbud og tilrettelæggelse af videregående VEU.   
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• På tværs af uddannelsesinstitutionerne opleves gældende lovgivning og regler inden for 

videregående VEU som en mindre barriere for udbud og tilrettelæggelse af kurser og 

uddannelser. De uddannelsesinstitutioner, som dog oplever lovgivningsmæssige barrie-

rer, fremhæver primært processen for prækvalificering af nye uddannelser som en ud-

fordring. Det er dog i mindre grad selve regelsættet omkring prækvalificering og i hø-

jere grad godkendelsesprocessen, der opleves som tung og omfattende og som noget, 

der i sidste ende begrænser institutionernes responsivitet.  

 

• Regler om geografisk dækningsområde opleves overvejende som noget positivt, der 

sikrer institutionerne et vist efterspørgselsgrundlag. Reglerne kan dog opleves som en 

begrænsning, når institutioner samarbejder med virksomheder, som opererer på tværs 

af landet, da institutionerne i det tilfælde er nødsaget til at samarbejde med flere for-

skellige uddannelsesinstitutioner for at kunne imødekomme virksomhedens behov. 

Dette samarbejde kan i nogle tilfælde udfordre, jf. kapitel 9 om samarbejde med andre 

udbydere.   

 

• Blandt drivkræfter fremhæves ’brede’ studieordninger som en stor fordel, da de gør det 

muligt at tone eksisterende moduler i uddannelser efter arbejdsmarkedets behov. Der-

med undgås en omstændig og ressourcekrævende proces, og institutionerne kan re-

spondere hurtigt på de tendenser, de ser i efterspørgslen.  

 

• Et lovgivningsmæssigt initiativ, som forventes at skabe øget responsivitet, er særskilte 

moduler. På tværs af uddannelsesinstitutionerne udtrykker en betydelig andel, at de 

har høje forventninger til det potentiale, der ligger i at kunne udbyde særskilte modu-

ler. På tværs af uddannelsesinstitutionerne er der imidlertid også en del institutioner, 

som endnu ikke har benyttet sig af muligheden for at oprette særskilte moduler, fordi 

de ikke oplever en efterspørgsel og et behov for disse moduler.  
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På tværs af uddannelsesinstitutionerne tegner der sig dog 

alligevel et billede af, at regler for oprettelse og tilrettelæg-

gelse af kurser og uddannelser kun i mindre grad udgør en 

barriere for udbuddet af videregående VEU. I de kvalitative 

interviews peger flere på, at de oplever at have tilpas frie 

lovgivningsmæssige rammer og fleksibilitet til at kunne ud-

byde det, som efterspørges. Generelt er det uddannelsesin-

stitutionernes oplevelse, at kortere og mere fleksible udbud 

efterspørges af aftagerne, hvilket uddannelsesinstitutionerne langt hen ad vejen oplever at kunne 

imødekomme via de allerede tilgængelige udbudstyper (fagspecifikke kurser, korte kurser og fra 

2019 som særskilte moduler).   

 

Det er i højere grad processen for udmøntningen af reglerne, som i nogle tilfælde kan udfordre, 

fordi godkendelsesprocesser og -praksis kan lede til, at uddannelsesinstitutionerne i mindre grad 

kan respondere på konkrete efterspørgsler fra virksomheder. Derover er det i højere grad regler og 

lovgivning, der regulerer efterspørgselssiden, der opleves som en barriere for at imødekomme øn-

sker om opkvalificering. Særligt reglen om, at aftagere mindst skal have to års relevant erhvervs-

erfaring efter endt adgangsgivende uddannelse (også kaldet 2-års-reglen)12 opleves som en væ-

sentlig barriere, da den i flere tilfælde forhindrer et samarbejde mellem en uddannelsesinstitution 

og en aftager, fordi aftagerens medarbejdere ikke lever op til denne regel. Jf. analysens fokus på 

udbudssiden behandles lovgivningsmæssige begrænsninger på efterspørgselssiden imidlertid ikke 

under dette tema.  

 

Nedenfor udfoldes de regel- og lovgivningsmæssige barrierer for tilrettelæggelse og udbud af vide-

regående VEU. Dernæst præsenteres potentialer og drivkræfter for udbud af videregående VEU.   

4.1 Oplevede barrierer 

Blandt de barrierer, som fremhæves på tværs af datagrundlaget, er omkostninger og træghed for-

bundet med oprettelse af nye uddannelser eller moduler under uddannelser. Her henviser 

flere uddannelsesinstitutioner til, at processen omkring prækvalificering13 af uddannelser er omfat-

tende og ressourcekrævende, hvilket i nogle tilfælde medfører, at institutionerne er mindre tilbøje-

lige til at igangsætte udviklingsarbejdet14. Prækvalificeringen skal blandt andet indeholde en be-

hovsafdækning, som godtgør, at den gældende uddannelse efterspørges nationalt og regionalt. 

Uddannelsesinstitutioner, som ønsker at udbyde en ny uddannelse, skal sandsynliggøre, at der er 

et behov for uddannelsen i det danske samfund generelt og fremføre et skøn for, hvor mange 

dimittender man forventer at uddanne årligt. Denne del af prækvalificeringen opleves bl.a. som et 

 
12 Uddannelses- og Forskningsministeriet har pr. 1 august 2019 igangsat en forsøgsordning, så ansøgere med en akademiuddannelse og mindst 

fire års relevant erhvervserfaring kan påbegynde en diplomuddannelse uden yderligere to års relevant erhvervserfaring. Forslaget skal under-

støtte mere fleksible overgange og muligheder for livslang læring for alle grupper på arbejdsmarkedet (Kilde: https://ufm.dk/uddannelse/videre-

gaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/diplomuddannelser/forsoegsordning-om-adgang-til-diplomuddannelse)  

13 Uddannelsesinstitutioner, som ønsker at udvikle en ny akademi- eller diplomuddannelse, udarbejder en ansøgning til Det rådgivende udvalg for 

vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). I ansøgningen skal ansøgerinstitutionen godtgøre, at der 1) er et aktuelt behov på ar-

bejdsmarkedet eller sandsynliggøre et kommende arbejdsmarkedsbehov samt dokumentere, at centrale eksterne interessenter har været inddra-

get i denne vurdering, 2) at der er behov for uddannelsesudbuddet, som ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af eksisterende uddannelsesudbud 

og 3) at uddannelsen bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne nationalt og/eller regionalt og kan gennemføres uden væ-

sentlige forringelser af vilkår for eksisterende uddannelser og udbud. Der er ansøgning til RUVU to gange årligt (forår og efterår), hvorefter udval-

get behandler ansøgningen. (Kilde: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UFU/bilag/50/1996967/index.htm) 

14 De gennemførte casestudier afslører, at institutionerne i enkelte tilfælde blander processerne for prækvalifikation og uddannelsesakkreditering 

sammen. Der skal derfor tages forbehold for, at institutionernes synspunkter kan være farvet af deres opfattelse af processen for uddannelsesak-

kreditering. Institutioner, som ikke har fået en positiv institutionsakkreditering, skal igennem en uddannelsesakkrediteringsproces, hvorimod 

institutioner, som har fået en positiv institutionsakkreditering, kan nøjes med at få uddannelsen prækvalificeret. 

”Lovgivningen er rigtig godt 

med os. Vi har medvind på den 

måde. Jeg oplever ikke, at der 

er mange hindringer. Der er 

meget fleksibilitet i lovgivnin-

gen.”  (Vejleder, Professions-

højskole) 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/diplomuddannelser/forsoegsordning-om-adgang-til-diplomuddannelse
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/diplomuddannelser/forsoegsordning-om-adgang-til-diplomuddannelse
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/diplomuddannelser/forsoegsordning-om-adgang-til-diplomuddannelse
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/diplomuddannelser/forsoegsordning-om-adgang-til-diplomuddannelse
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UFU/bilag/50/1996967/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/UFU/bilag/50/1996967/index.htm
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benspænd i forhold til hurtigt at imødekomme de regio-

nale behov, man som uddannelsesinstitution ser. Desu-

den fremhæves det både i de kvalitative svar i spørgeske-

maundersøgelsen og i interviewene med uddannelsesin-

stitutionerne, at ansøgningsprocessen – fra institutionen 

påbegynder udarbejdelsen af ansøgningen, til ministeriet 

har godkendt den – opleves som en barriere for hurtigt at 

kunne imødekomme nye behov. Flere peger på, at en an-

søgningsproces kan tage op til to år, hvilket skaber un-

dren og utålmodighed blandt eksempelvis virksomheder, 

som efterspørger en uddannelse her og nu. Derudover 

nævnes det som en udfordring, at der kun er få ansøg-

ningsrunder i løbet af et år.  

 

Flere institutioner anerkender imidlertid også, at proces-

sen for oprettelse af nye uddannelser er væsentlig hurtigere for institutioner, som er blevet institu-

tionsakkrediteret, og derfor kun skal have nye uddannelser prækvalificeret.   

 

Regler om geografisk dækningsområde opleves kun i mindre grad som en barriere for udbud af 

videregående VEU. Nedenfor fremgår ledernes vurdering af, hvorvidt regler om geografisk dæk-

ningsområde giver tilstrækkelige muligheder for at udbyde uddannelser og kurser inden for videre-

gående VEU. Her angiver omtrent halvdelen, at regler om geografisk dækningsområde i høj grad 

eller i meget høj grad skaber de rette forudsætninger, mens knap en femtedel angiver, at det i 

mindre grad eller slet ikke giver tilstrækkelige muligheder for at udbyde kurser og uddannelser.  

Figur 4-1: Regler om geografisk dækningsområde 

 
Note: N=67. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesin-

stitution, at… 

 

Uddannelsesinstitutionerne peger blandt andet på, at regler om geografisk dækningsområde sikrer 

et vist efterspørgselsgrundlag og forhindrer, at deltagerne spredes for tyndt mellem udbyderne i 

området. Dette mindsker risikoen for aflysning af kurser.  

 

Blandt det mindre antal udbydere, som stiller sig mere kritiske over for regler om geografisk dæk-

ningsområde, fremhæves blandt andet, at det udfordrer, når man samarbejder med virksomheder, 

der opererer på tværs af dækningsområder. Her kan der være afdelinger i virksomheden, hvor 

uddannelsesinstitutionen ikke kan varetage uddannelsen af medarbejderne, fordi institutionen ikke 

må operere i det givne område. I det tilfælde forudsætter samarbejdet, at uddannelsesinstitutionen 

går sammen med en eller flere andre udbydere af videregående VEU om at tilrettelægge uddannel-

sesforløbet. Det opfattes imidlertid ikke altid som en mulighed, blandt andet fordi uddannelsesin-

stitutionerne har forskellige faglige fokusområder og dermed også varierende kompetencer. Sam-

tidig peges der på, at et sådant samarbejde på tværs af forskellige udbydere af videregående VEU 

kan opleves som administrativt tungt. På tværs af de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner 

opleves regler om geografisk dækning som en større barriere blandt universiteterne, sammenlignet 

med professionshøjskoler, erhvervsakademier og andre uddannelsestyper.  

3% 13% 31% 43% 9%

… de gældende regler om geografisk 
dækningsområde giver jer tilstrækkelig 

mulighed for at udbyde uddannelser 
og kurser inden for videregående VEU?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

”Hvis vi tager det mere over-

ordnede – muligheden for at 

etablere nye uddannelser. Det 

er en tung proces. Det er et me-

get omfattende arbejde, så det 

sker ikke ret meget. Sektoren 

udvikler ikke ret mange nye ud-

dannelser. Det skaber ikke me-

get dynamik. Det betyder også, 

at der er et efterslæb, fordi man 

placerer nye fagområder i eksi-

sterende uddannelser.” (Faglig 

leder, Professionshøjskole) 
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Reglerne om opbygningen af uddannelserne opleves i nogen grad som en udfordring i forhold 

til at skabe en fleksibel tilrettelæggelse af uddannelserne. Af nedenstående figur fremgår ledernes 

angivelse af, i hvor høj grad reglerne om opbygning af uddannelserne udfordrer deres muligheder 

for at tilrettelægge uddannelserne fleksibelt. Her angiver knap halvdelen af ledelsesrepræsentan-

terne, at de er enige eller helt enige i, at det udgør en udfordring, mens knap en tredjedel angiver 

at være uenige eller helt uenige. Ca. en ud af fem er hverken enige eller uenige i dette.  

 

I de kvalitative besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen peges der blandt andet på, at andelen af 

obligatoriske moduler opleves som en regel, der begrænser fleksibiliteten på masteruddannelsen, 

hvor obligatoriske moduler udgør 30 ECTS-point sammenlignet med 15 ECTS-point på diplomud-

dannelser og 20 ECTS-point på akademiuddannelser. Kravet om en større andel obligatoriske mo-

duler bidrager ifølge nogle institutioner til, at man er nødsaget til at oprette en række mere speci-

aliserede masteruddannelser. Her kunne man fra uddannelsesinstitutionernes side ønske sig mere 

fleksibilitet i tilrettelæggelsen af uddannelserne, således at man kan udbyde få brede masterud-

dannelser, hvor aftageren har mulighed for at specialisere sig via valgfag. Dette foreslås blandt 

andet med henvisning til, at det alt andet lige vil bidrage til at sænke de administrative udgifter pr. 

uddannelser.  

Figur 4-2: Opbygningen af uddannelserne og fleksibilitet i uddannelsernes tilrettelæggelse 

 
Note: N=77. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 

 

I interviewene på de 12 uddannelsesinstitutioner, fremhæver flere, at der generelt opleves at være 

en stigende efterspørgsel på korterevarende og mere fleksible former for videregående VEU. Hvor 

der tidligere har været større fokus på hele akademi-, diplom- og masteruddannelser blandt afta-

gerne, oplever institutionerne, at der nu i højere grad efterspørges enkelte moduler eller kortere 

kurser tilpasset arbejdsmarkedets behov.  

 

I den forbindelse opleves det overvejende som muligt at matche arbejdsmarkedets behov via til-

rettelæggelse af skræddersyede forløb inden for de gældende regler for videregående VEU. Af 

nedenstående figur fremgår det, at ca. halvdelen af ledelsesrepræsentanterne angiver, at det i høj 

grad eller meget høj grad er muligt, mens kun en femtedel angiver, at det i mindre grad eller slet 

ikke er muligt inden for de gældende regler. Knap en tredjedel af institutionerne angiver, at de i 

nogen grad oplever at kunne tilrettelægge skræddersyede forløb. Blandt de institutioner, som over-

vejende er positivt stemte, fremhæver de i interviewene og i spørgeskemaundersøgelsen, at de 

oplever at have fleksible muligheder for at tone eksiste-

rende moduler og uddannelser i en særlig retning og på 

den måde tilrettelægge undervisningsforløb, som mat-

cher arbejdsmarkedets behov inden for de eksisterende 

rammer. Andre institutioner oplever ikke, at de er gearet 

til at udbyde skræddersyede kurser. Indtægtsdækket 

virksomhed kan være et alternativ i de situationer, hvor 

man oplever at have manglende fleksibilitet til at udbyde 

lige netop det, som virksomhederne efterspørger.  

5% 26% 22% 35% 12%

Opbygningen af uddannelserne gør det
udfordrende at sikre fleksibilitet i
uddannelsernes tilrettelæggelse

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

”Et muligt greb er at lave kur-

ser uden ECTS (indtægtsdækket 

virksomhed, red.). Det er ikke 

en løsning, men det er en måde 

at komme omkring problemerne 

på.” (Faglig leder, Erhvervsaka-

demi) 
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I de kvalitative svar er der dog også institutioner, der påpeger, at det i mindre grad er selve regel-

sættet, der udgør en barriere, men derimod ressourcerne til udviklingsarbejdet, som begrænser 

dem i deres responsivitet. De fremhæver, at det kan være så ressourcekrævende at tilrettelægge 

skræddersyede forløb, at de ikke påbegynder arbejdet, med mindre de er sikret efterspørgsel over 

en årrække.   

Figur 4-3: Skræddersyede forløb, der matcher arbejdsmarkedets behov 

Note: N=81. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesin-

stitution, at… 

 

I forlængelse heraf opleves de gældende regler for udbud af fagspecifikke kurser15 og kortere 

kurser som en barriere blandt nogle uddannelsesinstitutioner. Af nedenstående figur fremgår le-

delsesrepræsentanternes vurdering af, hvorvidt det eksisterende regelsæt udgør en begrænsning 

for udbud af denne type kurser. Overordnet peger besvarelserne på en relativt opdelt opfattelse af 

dette, hvor lidt over en tredjedel af ledelsesrepræsentanterne angiver, at de er enige eller helt 

enige, lidt over en tredjedel er uenige eller helt uenige og knap en tredjedel hverken er enige eller 

uenige i, at det udgør en begrænsning. De uddannelsesinstitutioner, som er kritiske, fremhæver 

bl.a., at virksomhederne efterspørger korte uddannelsesforløb, som er ECTS-givende. Særskilte 

moduler opfattes af flere som et uindfriet potentiale i den sammenhæng, men der er også enkelte 

institutioner, som peger på behovet for at udbyde kompetencegivende kurser, der er endnu mindre 

end fem ECTS-point.  

 

Det er særligt ledelsesrepræsentanter fra andre institutionstyper end universiteter, professionshøj-

skoler og erhvervsakademier (så som maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner), som an-

giver, at de gældende regler begrænser deres mulighed for at udbyde fagspecifikke eller korte 

kurser. Det forklares blandt andet i de kvalitative svar fra spørgeskemaundersøgelsen ved, at afta-

gerne ofte efterspørger kortere ECTS-belagte kurser, hvor det efterspurgte fagindhold ikke nødven-

digvis indgår i de eksisterende uddannelser. For maritime og kunstneriske institutioner, der har ned 

til én diplomuddannelse, har man som institution derfor relativt begrænset mulighed for at udvælge 

moduler, der imødekommer efterspørgslen, sammenlignet med institutioner, som udbyder flere 

diplomuddannelser og dermed også har flere moduler at vælge imellem. Flere peger dog på, at de 

særskilte moduler, som behandles i næste afsnit, netop imødekommer dette behov.   

 
15 Med baggrund i Trepartsaftalen fra 2017 er der etableret en fast meritpraksis for fagspecifikke kurser ind i deltidsuddannelser, så anerkendelsen 

af de fagspecifikke kurser styrkes. Den nye meritpraksis evalueres efter to år. 

2% 17% 32% 40% 9%

… de gældende regler giver jer 
tilstrækkelig mulighed for at 

tilrettelægge skræddersyede forløb 
inden for videregående VEU, der 

matcher arbejdsmarkedets behov?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad
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Figur 4-4: Fagspecifikke kurser eller kortere kurser inden for videregående VEU 

 
Note: N=76. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? Robusthedsanalysen viser, at den gennemsnitlige vurdering i 

dette spørgsmål er 0,25 lavere (en forskel på 6,25 procentpoint), såfremt man analyserer data på institutionsniveau i stedet 

for at se på tværs af alle ledelsesrepræsentanter. Hvis hver uddannelsesinstitution indgår med ét gennemsnit på dette spørgs-

mål, er de gældende regler således i lidt lavere grad en barriere for udbud af fagspecifikke kurser og kortere kurser.  

 

På tværs af fagområder ses mindre forskelle. Ledelsesrepræsentanter inden for Samfundsfag og 

Økonomi samt Pædagogik oplever generelt færrest lovgivningsmæssige barrierer, mens ledelses-

repræsentanter inden for humaniora og det naturfaglige område oplever flest. Casestudierne indi-

kerer, at sådanne forskelle bl.a. kan skyldes variationer i, hvor ’brede’ studieordningerne er (se 

også nedenfor), og hvor hurtigt samfundsudviklingen går på det pågældende område. Den omfat-

tende og tidskrævende ansøgningsproces i forbindelse med prækvalificering opleves således særligt 

som en udfordring inden for det tekniske og naturvidenskabelige fagområde, hvor den hastige tek-

nologiske udvikling medfører store ændringer i efterspørgslen inden for en relativt kort tidshorisont. 

Her peges på et behov for at kunne reagere hurtigere.  

4.2 Oplevede potentialer og drivkræfter 

På tværs af uddannelsesinstitutionerne opleves ’brede’ studieordninger som en drivkraft i forhold 

til at kunne imødekomme konkrete behov blandt aftagerne af videregående VEU. Dette fremhæves 

både i de kvalitative besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen og i interviewene med institutio-

nerne. Ved eksempelvis at oprette nye moduler inden for en eksisterende uddannelse er det muligt 

at tone kurser og moduler i retning mod efterspørgslen. På de uddannelser, hvor studieordningerne 

er mere snævre, opleves det omvendt som en barriere at skulle matche et eksisterende modul i en 

studieordning med en konkret efterspørgsel blandt aftagere. Dette er igen særligt udtalt blandt 

uddannelser, hvor den teknologiske udvikling går så stærkt, at man er nødsaget til mere grund-

læggende at overveje, hvilke fag og uddannelser der udbydes, hvorfor studieordningerne i nogle 

situationer ikke kan rumme denne ændring.  

 

Som et led i trepartsaftalen er det fra 2018 blevet muligt at oprette såkaldte særskilte moduler, 

som kendetegnes ved, at de ikke indgår i en eksisterende videregående deltidsuddannelse, men er 

kortere selvstændige forløb ned til fem ECTS-point. Nedenfor fremgår en oversigt over ledernes 

vurdering af, hvorvidt muligheden for at oprette særskilte moduler vil eller har bidraget til at imø-

dekomme nye behov i arbejdsmarkedet. Her fremgår det overordnet, at lidt over en tredjedel af 

lederne i høj grad eller i meget høj grad vurderer, at dette vil eller har bidraget til at imødekomme 

nye behov, mens en fjerdedel i begrænset omfang eller slet ikke ser dette som et potentiale eller 

en eksisterende drivkraft. Der er imidlertid også lidt over en tredjedel, som i nogen grad vurderer, 

at særskilte moduler har eller fremadrettet vil bidrage til at imødekomme arbejdsmarkedets behov. 

Blandt vejledere er den generelle vurdering af potentialet i særskilte moduler en smule lavere. 

Særligt andre institutioner end universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier (så som 

maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner) ser et stort potentiale i særskilte moduler, mens 

professionshøjskolerne gennemsnitligt ser et mindre potentiale i modulerne. Dette kan blandt andet 

forklares med, at netop gruppen af andre institutioner i mindre grad oplever, at de via fagspecifikke 

kurser har den tilstrækkelige fleksibilitet til at imødekomme efterspørgslen blandt aftagerne.  

7% 29% 30% 26% 8%

De gældende regler begrænser vores
mulighed for at udbyde fagspecifikke

kurser eller korte kurser inden for
videregående VEU

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig
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Figur 4-5: Særskilte moduler og nye behov i arbejdsmarkedet 

 
Note: N=74. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad forventer/oplever I på jeres uddan-

nelsesinstitution, at… 

 

I de kvalitative besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen fremhæver de uddannelsesinstitutioner, 

som ser et potentiale i særskilte moduler, at initiativet skaber nogle fleksible rammer, som gør, at 

man i højere grad kan være responsiv over for ny efterspørgsel. De fleksible rammer indebærer 

blandt andet, at man med relativt kort varsel kan oprette forløb, som ikke skal tilpasses eksiste-

rende studieordninger og uddannelsesforløb. De særskilte 

moduler forventes blandt andet at kunne benyttes til at 

lave afprøvninger af forløb om niche-emner eller i situatio-

ner, hvor man overvejer at etablere nye fagområder. Det 

forventes desuden at hjælpe til at imødekomme det behov, 

der kan være inden for fagområder, hvor der er en hastig 

teknologisk udvikling, og hvor det nye vidensbehov ikke 

kan imødekommes ved at tilpasse eksisterende uddannel-

ser. De særskilte moduler forventes således både at kunne 

bidrage til at imødekomme konkrete behov blandt aftagere 

og udgøre en ’prøvebane’, man kan benytte til at vurdere, 

hvorvidt der er efterspørgsel efter et givent fagligt emne.  

 

Når de særskilte moduler opleves at have et begrænset potentiale, handler det blandt andet om, at 

nogle uddannelsesinstitutioner ikke oplever et behov for særskilte moduler hos deres målgrupper 

og derfor ikke forventer, at de særskilte moduler vil bidrage til at imødekomme nye behov. En 

anden forklaring på, at de særskilte moduler i nogle tilfælde ikke opfattes som et potentiale, er, at 

uddannelsesinstitutionerne i forvejen oplever at kunne imødekomme aftagernes behov ved at til-

passe moduler inden for de eksisterende studieordninger.  

 

Desuden peger nogle institutioner i de kvalitative svar fra 

spørgeskemaerne på, at de særskilte moduler opfattes af af-

tagerne som meget isolerede forløb, fordi de ikke kan indgå 

som led i en akademi- eller diplomuddannelse, fx som et valg-

frit modul. De særskilte moduler bliver derfor fravalgt af nogle, 

fordi det ikke kan indgå som et led i en større opkvalificering. 

I den forbindelse fremhæver uddannelsesinstitutionerne, at 

der ligger et potentiale i at gøre det muligt at lade særskilte 

moduler indgå som valgmoduler i akademi- eller diplomud-

dannelser.  

 

Til sidst peger en række uddannelsesinstitutioner i interviewene og de kvalitative besvarelser fra 

spørgeskemaundersøgelsen på, at de forventer en lang behandlingstid, når de særskilte moduler 

skal godkendes i ministeriet. De stiller sig derfor skeptiske overfor, om særskilte modulers potenti-

ale kan indfries. Denne forventning om en langstrakt proces medfører, at man i mindre grad er 

tilbøjelig til at opsøge og benytte muligheden for særskilte moduler. Dette er imidlertid primært en 

udbredt bekymring blandt institutioner, som endnu ikke har erfaringer med godkendelsesprocessen.   

11% 14% 36% 27% 12%

… muligheden for at oprette særskilte 
moduler vil/har bidraget til at 

imødekomme nye behov i 
arbejdsmarkedet?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

”Der er kommet fleksible 

tilbud. Det er kortere kurser 

og ikke bare en hel master 

eller en hel diplom. Det skal 

stadig godkendes i ministe-

riet, så lad os nu se, om det 

også går så hurtigt, som de 

forventer.” (Faglig leder, 

Universitet) 

"Særskilte moduler er noget 

nyt, som man kan søge, hvor 

man ikke skal ind omkring ak-

krediteringsudvalget. Det virker 

som løsningen på rigtigt meget. 

Det tager to år normalt at få op-

rettet uddannelser, og mange 

efter- og videreuddannelsesbe-

hov er noget, der eksisterer her 

og nu." (Faglig leder, Universi-

tet) 
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5. TEMA 2: ØKONOMISKE INCITAMENTER 

I dette kapitel præsenteres barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, der relaterer 

sig til uddannelsesinstitutionernes økonomiske incitamenter i forhold til udbud af uddannelser 

og kurser inden for videregående VEU. De samlede hovedpointer fra dette kapitel fremgår af boksen 

nedenfor.  

 

Institutionernes økonomiske incitamenter til at udvikle og udbyde videregående VEU formes af sær-

ligt to forhold: På den ene side de økonomiske regler, herunder bestemmelser omkring det offent-

lige tilskud, og på den anden side efterspørgslen i samfundet. På tværs af universiteterne, profes-

sionshøjskolerne og erhvervsakademierne finansieres det videregående VEU-område af delvis ta-

xametertilskud og delvis deltagerbetaling. Taxametertilskuddet reguleres imidlertid forskelligt. Uni-

versiteternes taxametertilskud er opdelt i tre takstgrupper på tværs af videregående VEU-deltids- 

og fuldtidsuddannelser, mens taksterne for akademi- og diplomuddannelserne er mere differentie-

rede end de tre takstgrupper. Her varierer takstgrupperne alt afhængig af, om der er tale om VEU-

fuldtids- eller deltidsuddannelser. Derudover er der forskelle i taxametertilskuddet inden for aka-

demi-, diplom- og masteruddannelser alt afhængig af, hvilket fagområde uddannelsen tilhører.  

 

Analysen indikerer, at uddannelsesinstitutionernes og fagområdernes differentierede økonomiske 

rammevilkår betyder, at institutionerne har forskellige oplevelser af barrierer i relation til økonomi-

ske incitamenter. Mens nogle institutioner italesætter, at økonomiske incitamenter ikke udgør en 
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• På tværs af uddannelsesinstitutioner og fagområder er der forskel på, hvorvidt de 

generelle økonomiske regler opleves at udgøre en barriere for udbud af videregå-

ende VEU. Variationen kan blandt andet tilskrives de relativt forskellige takster for 

taxametertilskud, som har betydning for opfattelsen af videregående VEU som øko-

nomisk bæredygtig.  

 

• En større andel af uddannelsesinstitutionerne peger dog enstemmigt på, at høje 

etableringsomkostninger – herunder omkostninger til udarbejdelse af ansøgning til 

prækvalificering og udarbejdelse af fagindhold til undervisningen – udgør en hæm-

sko for udviklingen af videregående VEU. Som følge af de høje etableringsomkost-

ninger er institutionerne tilbageholdende med at udvikle nye kurser og uddannel-

ser. Institutionernes tilbageholdenhed forstærkes yderligere af, at mange uddan-

nelsesinstitutioner oplever ustabil tilslutning til kurser og uddannelser blandt virk-

somhederne.  

 

• Blandt drivkræfter fremhæves VEU-omstillingsfonden og kompetencefonde som ini-

tiativer, der i mange tilfælde har bidraget til at fremme efterspørgslen og dermed 

også aktiviteten inden for videregående VEU.  

 

• Derudover peges der på et potentiale i i endnu højere grad at anvende taxameter-

tilskuddet som et styringsredskab. Eksempelvis fremhæver institutioner, at man 

med fordel kunne hæve taxametertilskuddet på hold med færre deltagere, så ud-

dannelsesinstitutionerne ikke er nødsaget til at aflyse kurser grundet for få delta-

gere og dermed manglende økonomisk fundament. Samtidig ses et potentiale i at 

hæve taxametertilskuddet på nyopstartede kurser eller uddannelser, så institutio-

nerne i højere grad har mulighed for at få dækket startomkostninger.   



Rambøll - Analyse af udbud af videregående VEU 

 

 

22/63 

væsentlig barriere, peger andre institutioner således på, at den eksisterende incitamentsstruktur 

har stor betydning for deres udbud af videregående VEU.  

5.1 Oplevede barrierer 

På tværs af institutionerne er der variation i opfattelsen af, hvorvidt de generelle økonomiske 

regler gør det attraktivt at udbyde videregående VEU. Figuren nedenfor afspejler ledelsesrepræ-

sentanternes vurdering af de generelle økonomiske reglers attraktivitet. Hvor omtrent en fjerdedel 

af ledelsesrepræsentanterne udtrykker, at gældende økonomiske regler i høj eller meget høj grad 

gør det attraktivt at udbyde videregående VEU, angiver omkring en fjerdedel af ledelsesrepræsen-

tanterne, at de slet ikke eller i mindre grad gør det attraktivt. Lidt under halvdelen angiver, at 

reglerne i nogen grad gør det økonomisk fordelagtigt at udbyde videregående VEU.  

Figur 5-1: De gældende økonomiske regler for videregående VEU 

Note: N=79. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesin-

stitution, at… 

 

I forlængelse heraf er ledelsesrepræsentanternes vurdering af, om de gældende økonomiske regler 

gør det mindre attraktivt at udbyde uddannelser og kurser inden for videregående VEU sammen-

lignet med de ordinære fuldtidsuddannelser, relativt forskellig. Lidt under to ud af fem angiver, at 

de er uenige eller helt uenige i dette, mens omkring en tredjedel er enige eller helt enige. Omkring 

en tredjedel er hverken enige eller uenige.  

Figur 5-2: De gældende økonomiske regler og attraktivitet sammenlignet med udbud af fuldtidsuddannelser 

 
Note: N=68. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 

 

En forklaring på det relativt differentierede billede er ifølge institutionerne selv, at regler for taxa-

metertilskud varierer på tværs af uddannelser. Under interviewene med ledelsesrepræsentanter, 

vejledere og undervisere henviser flere til, at netop satsen for taxametertilskuddet har stor betyd-

ning for, i hvilken grad det opleves som hensigtsmæssigt at udbyde kurser og uddannelser, og 

dermed også hvornår man føler sig nødsaget til at aflyse kurser. Eksempelvis fremhæver ledelses-

repræsentanter fra erhvervsakademier, at takstforhøjelsen af de tekniske og produktionsrettede 

akademiuddannelser fra 2014 (som led i udmøntningen af VEU-milliarden) har haft positiv betyd-

ning for, at disse uddannelser er blevet afviklet. Analysen viser i forlængelse heraf, at erhvervsaka-

demierne i mindre grad oplever de økonomiske incitamenter som barrierer for udbuddet af videre-

gående VEU sammenlignet med professionshøjskoler, universiteter og andre institutionstyper. 

 

Når der ses på tværs af fagområder, viser analysen en tendens til, at ledelsesrepræsentanter fra 

de brede fagområder med størst aktivitet (samfundsfag og økonomi, ledelse, pædagogik) generelt 

5% 20% 44% 20% 10%

… de gældende økonomiske regler gør 
det attraktivt for 

uddannelsesinstitutionen at udbyde 
uddannelser og kurser inden for 

videregående VEU?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

3% 34% 32% 21% 10%

De gældende økonomiske regler gør
det mindre attraktivt at udbyde
uddannelser og kurser inden for

videregående VEU sammenlignet med
de videregående fuldtidsuddannelser

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig
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set oplever færre barrierer knyttet til de økonomiske incitamenter end ledelsesrepræsentanter fra 

de mere specialiserede fagområder med lavere aktivitet (det naturfaglige område, medier og kom-

munikation, sundhed). Denne forskel kommer også til udtryk i institutionernes udsagn i spørgeske-

maundersøgelsen. Eksempelvis nævner en ledelsesrepræsentant, at man på den konkrete institu-

tion har været nødsaget til at oprette hold på ned til fem til otte deltagere på det tekniske område, 

hvilket udfordrer økonomien betragteligt, mens det ikke på samme måde opleves som udfordrende 

at få dækket udgifterne inden for ledelsesområdet, hvor efterspørgslen ligeledes er højere. 

 

Ovenstående peger i retning af, at en snæver efterspørgsel blandt aftagerne kan udfordre insti-

tutionerne i forhold til at sikre det nødvendige udbud af uddannelser og kurser, når taxametertil-

skuddet ikke kompenserer for den skæve efterspørgsel. Nedenfor fremgår ledelsesrepræsentanter-

nes angivelse af, i hvilken grad virksomhedernes efterspørgsel giver tilstrækkelig mulighed for at 

udbyde videregående VEU med den nødvendige bredde. Her indikerer besvarelserne, at dette kun 

er opfattelsen blandt nogle ledelsesrepræsentanter. Figuren viser, at omtrent en fjerdedel af ledel-

sesrepræsentanterne angiver, at dette i høj eller meget høj grad er en barriere, mens en fjerdedel 

udtrykker, at dette slet ikke eller i mindre grad er tilfældet. Over halvdelen af alle ledelsesrepræ-

sentanterne vurderer, at virksomhederne kun i nogen grad efterspørger kurser og uddannelser, 

som muliggør et tilstrækkeligt bredt udbud.  

Figur 5-3: Virksomhedernes efterspørgsel og udbud af videregående VEU 

Note: ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesinstitution, 

at… 

 

En anden dimension, der potentielt kan have betydning for de økonomiske incitamenter til at ud-

byde videregående VEU, er muligheden for at tilbyde og sælge indtægtsdækkede kurser (heref-

ter benævnt IDV-forløb). IDV-forløb kan tilbydes som rekvirerede eller særligt skræddersyede kur-

ser til virksomheder (offentlige og private). Her kunne en potentiel barriere for at opretholde kapa-

citet i de offentlige udbudte videregående VEU-forløb være, at uddannelsesinstitutionerne i højere 

grad benytter IDV-forløb til at imødekomme efterspørgslen efter skræddersyede forløb, da disse er 

mere økonomisk rentable for den enkelte institution. 

 

Ledelsesrepræsentanterne angiver i den sammenhæng, at virksomhedernes efterspørgsel efter 

skræddersyede kurser kun i begrænset omfang opleves som et element, der bidrager til en tilside-

sættelse af offentligt udbudte videregående VEU-forløb. I ovenstående figur angiver lidt over halv-

delen af alle ledelsesrepræsentanter, at rekvirerede forløb slet ikke eller i mindre grad gør det 

vanskeligt at opretholde kapacitet i de offentligt udbudte forløb, mens en femtedel af ledelsesre-

præsentanterne angiver, at dette i høj eller meget høj grad udgør en barriere. Dette kan dels for-

klares ved, at eksisterende muligheder for at udbyde skræddersyede forløb i regi af offentligt udbud 

videregående VEU (eksempelvis særskilte moduler, jf. forrige afsnit om lovgivning og regler). En 
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anden forklaring er ifølge repræsentanter fra universiteter, at reglerne for prisfastsættelse af IDV-

forløb gør det særdeles udfordrende at tilbyde virksomheder konkurrencedygtige priser for et IDV-

forløb. Derfor udgør det for disse institutioner ikke et ubetinget oplagt alternativ til offentligt ud-

budte kurser. Til sidste fremhæver enkelte, at aftagere i nogle tilfælde særligt efterspørger ECTS-

belagte kurser, hvorfor IDV-forløb ikke matcher behovene for formel kompetencegivende uddan-

nelse. 

 

En vejleder fra en anden uddannelsesinstitution end universiteter, professionshøjskoler og er-

hvervsakademier uddyber dog, at offentligt udbudte videregående VEU-forløb tilsidesættes til fordel 

for rekvirerede forløb i de tilfælde, hvor taxametertilskuddet opleves som uforholdsmæssigt lavt 

sammenlignet med etableringsomkostningerne ved at tilrettelægge et nyt kursus. Der kan således 

opstå et incitament til i stedet at anvende IDV-forløb frem for offentligt udbudte forløb i denne 

situation, for derved at sikre, at startomkostningerne dækkes.   

 

Derimod opleves omkostninger forbundet med etablering af nye uddannelser eller kurser ge-

nerelt som en barriere for en stor andel af ledelsesrepræsentanterne på tværs af institutionstyper. 

Af nedenstående figur fremgår ledelsesrepræsentanternes vurdering af, hvorvidt høje etablerings-

omkostninger udgør en barriere for udbud af nye uddannelser og kurser. Her erklærer knap halv-

delen af alle ledelsesrepræsentanter sig enige eller helt enige i, at etableringsomkostninger be-

grænser udbuddet. Lidt under en tredjedel er uenige eller helt uenige i dette, mens en fjerdedel af 

ledelsesrepræsentanterne hverken er enige eller uenige.  

Figur 5-4: Etableringsomkostninger for udbud af videregående VEU 

 
Note: N=76. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 

 

Inddrages de kvalitative udsagn fra spørgeskemaun-

dersøgelsen og indsigterne fra casestudierne, er der li-

geledes flere institutioner, som peger på, at særligt 

etableringsomkostningerne ved oprettelse af nye ud-

dannelser hæmmer udviklingen af nye kurser og ud-

dannelser. Uddannelsesinstitutionerne fremhæver 

blandt andet, at det er særdeles omkostningsfuldt at 

udarbejde ansøgningen, herunder foretage behovsaf-

dækning, ligesom selve udviklingen af undervisnings-

indholdet til kurset også er ressourcekrævende. Ifølge flere institutioner medfører det, at man er 

meget påpasselig med at give sig i kast med at oprette nye uddannelser eller kurser.  
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er god økonomi i det.” (Over-

ordnet ledelsesrepræsentant, 

Erhvervsakademi) 

 



Rambøll - Analyse af udbud af videregående VEU 

 

 

25/63 

Forsigtigheden i forhold til oprettelse af nye kurser og uddannelser forstærkes yderligere ved, at 

efterspørgslen fra offentlige institutioner og virksomheder opleves som relativt usikker og ustabil. 

I interviewene med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner peges der på, at man er tilbage-

holdende over for at investere ressourcer i at udvikle nye kurser eller moduler, fordi man i flere 

tilfælde har oplevet, at arbejdspladserne efterspørger skræddersyede moduler eller uddannelser, 

men i sidste ende har svært ved at undvære deres medarbejdere i længere perioder. Her fremhæver 

flere, at SVU-perioden, som er afgrænset til 40 uger, er en 

hæmsko for virksomhederne (og dermed også udbyderne). 

Den begrænsede SVU-periode medfører ifølge flere institu-

tioner, at virksomhederne ikke finder det attraktivt at 

sende medarbejderne afsted, fordi den komprimerede pe-

riode, medarbejderen er væk i, udfordrer driften på ar-

bejdspladsen. Virksomhederne foretrækker kompetence-

udvikling, der strækker sig over en længere periode, og 

dermed er mindre intensiv.   

 

Et yderligere økonomisk forhold, som på nogle institutioner udgør en hæmsko for udviklingen af 

videregående VEU, er anvendelsen af det økonomiske overskud, som videregående VEU gene-

rerer. Når et potentielt økonomisk overskud, der genereres på videregående VEU, indgår i den 

samlede økonomi for institutionen og dermed ikke nødvendigvis kommer det videregående VEU-

område til gode, kan det opfattes som demotiverende hos medarbejderne tilknyttet VEU. I de kva-

litative besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen peger flere 

på, at denne økonomiske konstruktion kombineret med om-

prioriteringsbidraget i nogle tilfælde leder til, at videregående 

VEU opfattes som en indtjeningsmulighed, der skal bidrage til 

at finansiere andre dele af uddannelsesinstitutionens aktivite-

ter. Dermed kan det skabe en oplevelse af, at der i mindre 

grad er fokus på at styrke uddannelserne og kurserne på vi-

deregående VEU, og der i højere grad er et fokus på at styrke 

institutionens økonomi mere generelt.  

5.2 Oplevede potentialer og drivkræfter 

Blandt faktorer, som bidrager til at overkomme økonomiske barrierer, fremhæves fondsmidler fra 

VEU-omstillingsfonden og kompetencefonde som særligt givtige. VEU-omstillingsfonden giver mu-

lighed for, at faglærte og ufaglærte medarbejdere kan opnå økonomisk støtte til at deltage i aka-

demi- eller diplomuddannelser. I stil hermed giver kompetencefonde mulighed for, at ansatte i 

virksomheder og kommuner, som er omfattet af overens-

komster mellem udvalgte arbejdsgiverorganisationer og 

faglige organisationer, kan søge om økonomisk støtte til 

efter- og videreuddannelse. I de kvalitative besvarelser i 

spørgeskemaundersøgelsen fremhæver flere, at disse 

fondsmidler opleves at bidrage til at stimulere efterspørgs-

len efter videregående VEU blandt aftagere, hvilket giver institutionerne et incitament til at have 

bredde i deres udbud. Samtidig peger en ledelsesrepræsentant i et interview på, at institutionen 

aktivt anvender kompetencefonde til at markedsføre efter- og videreuddannelse med, fordi det 

hjælper til at imødekomme aftagernes eventuelle udfordringer i relation til brugerbetaling.  

 

"Vi oplever udfordringer med at 

få volumen på de store forløb. 

Der bliver tilkendegivet fra af-

tagere, at de gerne vil sende 

folk afsted, men når det så 

kommer til stykket, så vil de 

(aftagerne, red.) ikke forpligte 

sig.” (Faglig leder, Universitet) 

”Den største hjælp er kompe-

tencefondsmidler, det er den 

stærkeste drivkraft.” (Faglig le-

der, Professionshøjskole) 

”Grunduddannelsen skal gå 

i nul, og vi skal holde røven 

oppe på dem. Så hvis vi 

pludselig ikke leverede, så 

ville der komme fokus på 

det (efter- og videreuddan-

nelse, red.).” (Underviser, 

Professionshøjskole) 
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En række vejledere peger imidlertid også på, at der ligger et uud-

nyttet potentiale i at mindske kompleksiteten i ansøgningsproces-

sen til fondsmidlerne fra kompetencefonde. For flere vejledere op-

leves det som udfordrende at gennemskue ansøgningssystemet og 

tildelingsprincipperne, og derfor kan det være svært for aftagerne 

at finde frem til, hvilke tilskudsmuligheder de som ansøgere er be-

rettiget til. Dette afholder ifølge flere vejledere potentielt interes-

serede aftagere fra at ansøge og dermed i sidste ende deltage i 

videregående VEU.   

 

En anden drivkraft i forhold til at udbyde videregående VEU 

er ifølge institutionerne taxametertilskuddet. Flere insti-

tutioner fremhæver i interviewene, at takstforhøjelser har 

en direkte betydning for sandsynligheden for at udbyde og 

afholde kurser og uddannelser. Som nævnt peges særligt 

på takstforhøjelsen af de tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser fra 2014. På nogle 

institutioner har disse medført, at man har afviklet kurser, man ellers ville være nødsaget til at 

aflyse grundet for få tilmeldte. I forlængelse heraf ser flere uddannelsesinstitutioner et potentiale i 

at differentiere taxametertilskuddet alt afhængig af størrelsen på holdene. Når kurser aflyses, skyl-

des det ifølge uddannelsesinstitutionerne ofte, at holdstørrelserne bliver for små til, at det er øko-

nomisk bæredygtigt at gennemføre undervisningen. Samtidig fremhæver flere, at det er uhensigts-

mæssigt, at hensynet til økonomien er drivende for denne beslutning. Undervisere peger på, at der 

i flere tilfælde er deltagere nok til, at undervisningen 

vil være udbytterig for de studerende.  

 

På samme måde peger ledelsesrepræsentanter i de 

kvalitative besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen 

på, at der ligger et potentiale i at forhøje taxameter-

tilskuddet i opstarten af kurser eller uddannelser. 

Særligt første år er der, jf. etableringsomkostnin-

gerne beskrevet ovenfor, udfordringer med at sikre 

en holdbar balance mellem udgifterne til tilrettelæg-

gelse og afholdelsen af kurset og indtægterne i form 

af taxametertilskud og deltagerbetaling.  

 

Endelig fremhæver enkelte uddannelsesinstitutio-

ner, at der ligger et potentiale i at samarbejde på 

tværs af uddannelsesinstitutioner i udviklingen 

af nye fag/fagindhold. Et tværinstitutionelt samar-

bejde kan både bidrage til at nedbringe etablerings-

omkostningerne og samtidig styrke kvaliteten af det 

udviklede materiale, fordi ressourcerne til udvik-

lingsfasen øges. Dette behandles yderligere i kapitel 

9 omkring samarbejde med andre udbydere.  

  

 

”Kompetencefonden er 

krævende og svær at 

sætte sig ind i. Det af-

hænger af mange for-

skellige parametre.” 

(Vejleder, Erhvervs-

akademi) 

”Hvis der kun kommer seks til-

meldte, så mener de, at det bli-

ver for småt, og det er noget 

vrøvl.” (Vejleder, Universitet) 

IT-vest: Universitetsdrevet uddan- 

nelses- og forskningssamarbejde 

 

IT-vest er et forpligtende uddannelses- og 

forskningssamarbejde om it-uddannelser og 

it-forskning mellem Aarhus Universitet, Aal-

borg Universitet og Syddansk Universitet. 

Formålet med IT-vest er blandt andet at bi-

drage til styrkelsen af it-uddannelser og it-

forskning i Danmark. Et element heri er, at 

universiteterne i regi af IT-vest i samarbejde 

udbyder tre masteruddannelser. 

  

I praksis fungerer samarbejdet således, at de 

tre universiteter byder ind med forskellige 

fagpakker under de pågældende masterud-

dannelser, hvorefter deltagende kursister kan 

følge disse fagpakker og med stor valgfrihed 

sammensætte disse, således at man over tid 

har gennemført en hel masteruddannelse 

med den kombination af fagpakker, som man 

har interesse og behov for. 

  

Læs mere om initiativet i eksempelkataloget.   
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6. TEMA 3: LEDELSE OG KULTUR 

Dette kapitel præsenterer de barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, som tager 

afsæt i institutionernes ledelsesmæssige prioritering af videregående VEU og opfattelsen af vi-

deregående VEU blandt medarbejderne på uddannelsesinstitutionerne. De samlede hovedpointer 

fra dette kapitel fremgår af boksen nedenfor og udfoldes i det følgende.  

 

 

Det stigende politiske og samfundsmæssige fokus på livslang læring og betydningen af efter- og 

videreuddannelse (fx VEU-trepartsaftalen) har ifølge institutionerne afstedkommet en generel po-

sitiv udvikling i det ledelsesmæssige, strategiske fokus på videregående VEU på de enkelte institu-

tioner. Ligeledes har ændrede økonomiske incitamen-

ter været medvirkende til, at der er en større ledel-

sesmæssig opmærksomhed på videregående VEU 

end tidligere. Dels, fordi det som beskrevet ovenfor 

er blevet mere attraktivt at satse på videregående 

VEU inden for nogle områder som følge af politiske 

prioriteringer. Dels, fordi et økonomisk pres på de or-

dinære fuldtidsuddannelser har fået institutionerne til 

at se sig om efter nye indtjeningsmuligheder. Det 

øgede ledelsesmæssige fokus kommer blandt andet 

til udtryk ved, at flere institutioner har udarbejdet 

strategier for udviklingen inden for VEU eller skrevet 

det ind i deres eksisterende strategier. Til trods for et 

”Baggrunden for det øgede fokus 

på VEU har været tosidet. Det har 

både været italesættelsen af livs-

lang læring. Der er eksempelvis en 

sult efter at koble digitalisering på 

ens faglighed. Den anden ting er, at 

vi ser det som et vækstpotentiale. 

Vi har et uudnyttet potentiale på 

VEU-området. I og med, at der er 

en efterspørgsel, så er der også en 

økonomisk gevinst.” (Overordnet 

ledelsesrepræsentant, Universitet) 
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• Der er kommet større ledelsesmæssigt fokus på videregående VEU end tidligere som 

følge af både et stigende politisk fokus på livslang læring og af ændrede økonomiske in-

citamenter. Manglende ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering opleves dog fort-

sat at udgøre en barriere for udbuddet af videregående VEU på nogle institutioner, og 

særligt på universiteterne. Dette kommer til udtryk ved, at det kan være udfordrende at 

sikre tilstrækkelige ressourcer til udvikling og markedsføring af videregående VEU samt 

undervisning.  

 

• VEU opfattes i højere grad som en indtjeningsmulighed for institutionerne end en kerne-

opgave på lige fod med de ordinære uddannelser.  

 

• Der er forskel på opfattelsen af videregående VEU blandt medarbejderne. Mens de un-

dervisere, der underviser på videregående VEU, er meget motiverede og ser flere for-

dele herved, opfatter de undervisere, der primært underviser på de ordinære uddannel-

ser, det mindre attraktivt at undervise på VEU. Oplevelsen af lav prestige blandt medar-

bejderne udgør i nogle tilfælde en barriere for udbuddet af VEU. 

 

• Ifølge institutionerne er ledelsesmæssig prioritering og opmærksomhed en afgørende 

drivkraft for udbuddet af videregående VEU. Der er derfor et stort potentiale i ledelses-

indsatser, som indebærer strategiske beslutninger og en klar organisering omkring vi-

deregående VEU, kommunikation og intern markedsføring samt styrkede incitamenter 

for underviserne.  

 

• Organisering af videregående VEU i en selvstændig enhed kan være en anden måde at 

sætte større strategisk og ledelsesmæssigt fokus på videregående VEU.  
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øget fokus på videregående VEU, udgør forhold knyttet til ledelse og kultur fortsat barrierer for 

udbuddet af videregående VEU på flere institutioner. Disse udfoldes i det følgende. 

6.1 Oplevede barrierer 

Når ledelsesrepræsentanter fra de enkelte fagområder bliver spurgt til, hvorvidt institutionens le-

delse opfatter arbejdet med videregående VEU som en kerneopgave, er det over halvdelen af 

ledelsesrepræsentanterne, som erklærer sig enige heri. Ligeledes er det over halvdelen, som er 

enige i, at ledelsen prioriterer videregående VEU strategisk på samme niveau som ordinære fuld-

tidsuddannelser. Dette fremgår af figuren nedenfor.  

Figur 6-1: Ledelsesmæssigt fokus på videregående VEU  

 
Note: ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelsesinstitution 

i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 

 

Knap en tredjedel af ledelsesrepræsentanterne er uenige i, at videregående VEU opfattes som en 

kerneopgave og prioriteres i samme grad som de ordinære fuldtidsuddannelser. Ud af denne 

gruppe, der oplever manglende ledelsesmæssigt fokus, er det en mindre del, som i høj eller mindre 

høj grad oplever, at det manglende ledelsesmæssige fokus udgør en barriere for henholdsvis ud-

vikling og nytænkning af uddannelser og kurser og udbud og afholdelse af uddannelser og kurser. 

En større del oplever i nogen grad, at dette udgør en barriere. Dette fremgår af figuren nedenfor.  

Figur 6-2: Ledelsesfokus som barrierer for videregående VEU 

Note: ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålet er kun stillet til ledelsesrepræsentanter, der erklærer sig ’Uenig’ 

eller ’Helt Uenig’ i spørgsmålet om, hvorvidt videregående VEU opfattes som en kerneopgave eller i spørgsmålet om, hvorvidt 

videregående VEU prioriteres i samme grad som de ordinære fuldtidsuddannelser. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad op-

lever I på jeres uddannelsesinstitution, at… 
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14%

16%

30%

23%

29%

29%

Ledelsen på vores
uddannelsesinstitution opfatter

arbejdet med videregående VEU som
en kerneopgave (N=87)

Videregående VEU bliver strategisk
prioriteret af ledelsen på samme

niveau som de videregående
fuldtidsuddannelser (N=86)

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig
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… det er en barriere for udvikling og 
nytænkning af uddannelser og kurser, 

at ledelsen i mindre grad opfatter 
arbejdet med videregående VEU som 

en kerneopgave? (N=22)

… det er en barriere for udbud og 
afholdelse af uddannelser og kurser, at 

ledelsen i mindre grad opfatter 
arbejdet med videregående VEU som 

en kerneopgave? (N=22)

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad
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Casestudierne på de 12 institutioner indikerer imidlertid, at der er større variation i opfattelsen af 

den ledelsesmæssig prioritering, end spørgeskemaundersøgelsen viser. Dette gælder ikke mindst 

på tværs af organisatoriske niveauer i organisationen, hvor der ses en tendens til, at undervisere 

og vejledere og til dels ledelsesrepræsentanter fra de forskellige fagområder ikke oplever den 

samme ledelsesmæssige, strategiske opmærksomhed på videregående VEU, som den øverste le-

delse selv italesætter.  

 

Såvel spørgeskemaundersøgelsen som de gennemførte casestudier viser en tydelig tendens til, at 

den ledelsesmæssige opmærksomhed og prioritering er størst blandt erhvervsakademierne og 

mindst blandt universiteterne. Endvidere er det særligt blandt de fagområder med størst efter- og 

videreuddannelsesaktivitet, at det ledelsesmæssige fokus er størst16. Der er tale om samfundsfag 

og økonomi, ledelse og pædagogik. Forskellene synes at skyldes særligt to forhold:  

 

• For det første varierer den ledelsesmæssige prioritering afhængigt af de økonomiske inci-

tamenter, som jf. kapitel 5 påvirkes af både størrelsen på de økonomiske tilskud og af 

efterspørgslen i arbejdsmarkedet. Derudover spiller også efter- og videreuddannelsesom-

rådets andel af den samlede økonomi på institutionerne en rolle.  

 

• For det andet ser den ledelsesmæssige opmærksomhed ud til at afhænge af institutionernes 

(eller fagområdets) tradition for at beskæftige sig med videregående VEU.  

 

På erhvervsakademierne, som er en relativt ny institutionstype, 

og hvor der er sket en markant stigning i aktiviteten inden for 

videregående VEU, særligt som følge af VEU-milliarden17, opfat-

tes videregående VEU i høj grad som en væsentlig indtjenings-

mulighed. Universiteterne har omvendt en lang tradition for at 

beskæftige sig med forskning, ordinære fuldtidsuddannelser og 

formidling af forskning som de centrale kerneopgaver, hvorimod 

undervisningen på videregående VEU på nogle institutioner op-

fattes som mindre prestigefyldt. Samtidig udgør det videregå-

ende VEU-område her en relativt lille andel af den samlede økonomi. Tilsvarende, når der ses på 

tværs af fagområder, opleves den ledelsesmæssige opmærksomhed størst på de fagområder med 

bred efterspørgsel i arbejdsmarkedet, fx ledelse, hvor der har været en politisk satsning på diplom-

lederuddannelser.   

 

Derudover er der institutioner, som både i spørgeskemaundersøgelsen og i forbindelse med case-

studier angiver, at det manglende ledelsesfokus hænger sammen med, at ledelsen har begrænset 

kendskab til tilbud inden for videregående VEU. Dette skyldes bl.a., at det er et komplekst felt at 

forstå og sætte sig ind i. Manglende kendskab er medvirkende til, at ledelsen ikke nødvendigvis kan 

se de fulde muligheder og potentialer.  

 

På de institutioner – og særligt universiteter – hvor der opleves at være manglende ledelsesmæssig 

opmærksomhed og prioritering, udgør dette på flere måder en barriere for udbuddet af videregå-

ende VEU: 

 

 
16 Styrelsen for Forskning og Uddannelse (2019): Aktiviteten på offentligt videregående VEU. 

17 Som et led i ”Vækstplan DK” er der afsat en pulje på én milliard kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse frem mod 2020.  

 Kilde: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-milliarden 

"VVEU fylder ikke særlig 

meget budgetmæssigt, og 

derfor er man ikke lige så 

opmærksom. Fokus be-

gynder nu at komme, fordi 

der skal findes økonomi 

flere steder." (Vejleder, 

Universitet) 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-milliarden
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• For det første kommer det til udtryk ved, at udbuddet af 

videregående VEU primært bliver båret af enkeltpersoner, 

som brænder for efter- og videreuddannelse inden for deres 

felt. Det betyder, at der er mindre grad af strategisk koor-

dination og sammenhæng på tværs af organisationen, og at 

udbuddet af videregående VEU er forbundet med større til-

fældighed.  

 

• For det andet har manglende ledelsesmæssig prioritering 

flere steder som konsekvens, at der ikke er tilstrækkelige 

underviserressourcer til udvikling og nytænkning af uddan-

nelser samt til afholdelse af kurser og uddannelser. Dertil er 

der også undervisere, som peger på, at videregående VEU 

bliver nedprioriteret i fordelingen af lokaler. Begge dele ud-

foldes i kapitel 7.  

 

• For det tredje er der vejledere og ledelsesrepræsentanter, som oplever, at manglende le-

delsesmæssig prioritering af VEU kommer til udtryk ved, at markedsføring og dialog med 

aftagere prioriteres i mindre grad. Som det vil blive beskrevet i kapitel 8, er en proaktiv 

indsats overfor aftagerne afgørende for at sikre ”kunder i butikken” og for at kunne udbyde 

det, der efterspørges på arbejdsmarkedet.  

 

• Og endelig har manglende ledelsesmæssigt fokus en selvforstærkende effekt på kulturen 

på institutionen, herunder hvordan den øvrige organisation opfatter videregående VEU, hvil-

ket uddybes i det følgende. 

 

Udsagn fra både medarbejdere og ledere på tværs af de 12 casestudier afspejler, at videregående 

VEU i højere grad er blevet opfattet som en indtjeningsmulighed end en kerneopgave, og at værdien 

i videregående VEU først og fremmest ligger i 

muligheden for at skabe indtægter til den sam-

lede institution. Dette gælder ikke mindst på 

universiteterne, hvor den dominerende tanke-

gang synes at have været, at ordinær uddan-

nelse og forskning udgør universiteternes ker-

neopgaver. Nogle institutioner nævner dog, at 

der så småt er ved at ske en udvikling på dette 

punkt, hvor efter- og videreuddannelse i hø-

jere grad betragtes som en kerneopgave på 

lige fod med ordinære uddannelser.   

 

Som det fremgår af figuren nedenfor, er der stor variation i, hvordan ledelsesrepræsentanterne 

vurderer medarbejdernes opfattelse af prestigen forbundet med at undervise på videregående VEU. 

Der er dog en lille overvægt af ledelsesrepræsentanter, som oplever, at videregående VEU har høj 

prestige blandt medarbejderne. Vejledernes besvarelse tegner et mindre positivt billede, hvor lige 

under halvdelen af vejlederne er uenige i, at videregående VEU har høj prestige blandt medarbej-

derne. Analysen indikerer således også her, at der er forskel på opfattelsen af ledelse og kultur, 

afhængigt af hvem man spørger – og at der er en tendens til, at disse forhold vurderes mere positivt 

af ledelsen selv.  
  

"Den største udfor-

dring er manglende 

opbakning fra ledel-

sen. Det clasher, når 

man gerne vil tilbyde 

noget, men at dem, 

der tilbyder det, ikke 

bliver støttet […]. Når 

vi gerne vil tilbyde no-

get, så bliver vi ned-

prioriteret, bl.a. ved at 

vi får de dårligste lo-

kaler." (Vejleder, Uni-

versitet).  

”Prioriteringen er høj. Man ser på videre-

gående VEU som noget, der kan redde 

biksen.” (Underviser, Erhvervsakademi) 

 

”Der er sket et skifte retorisk fra, at man 

brugte videregående VEU til at tjene 

penge, til at man nu tænker, at det er 

mere vigtigt.” (Faglig leder, Professions-

højskole) 
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Figur 6-3: Prestige forbundet med videregående VEU blandt medarbejderne 

 
Note: N=86. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 

 

Foruden variation på tværs af institutioner og organisatoriske lag inden for institutionen tegner 

casestudierne et klart billede af, at der også internt på institutionerne er forskel på opfattelsen hos 

de undervisere, som underviser på videregående VEU, og de undervisere, som primært beskæftiger 

sig med de ordinære uddannelser. De undervisere, som underviser på videregående VEU, ser typisk 

mange muligheder og fordele ved at undervise på videregående VEU. Dette er blandt andet, at 

deltagerne typisk er meget engagerede og aktive i undervisningen, og at man som underviser får 

berøring med praksis og mulighed for at udvide sit netværk. Herved er det også muligt at skabe 

god synergi mellem undervisning og forsknings- og udviklingsprojekter.  

 

Ifølge de interviewede ledere, vejledere og undervisere har de undervisere, som primært underviser 

på de ordinære uddannelser, ikke den samme positive opfattelse af videregående VEU. De kommer 

med flere forklaringer på dette. I nogle tilfælde handler det om, at videregående VEU udgør en 

mindre del af institutionens aktivitet og derfor ikke opfattes som en kerneopgave på niveau med de 

ordinære uddannelser. Andre peger på, at rammevilkårene for at undervise på videregående VEU 

ikke er lige attraktive for alle undervisere. Som underviser på videregående VEU skal man være 

indstillet på større grad af fleksibilitet og uforudsigelighed og kan ikke planlægge sin undervisnings-

aktivitet i lang tid i forvejen, fordi der er større usikkerhed om, hvilke udbud der oprettes og med 

hvilket antal deltagere. Det nævnes også, at undervisningen sommetider finder sted på skæve 

tidspunkter, uden at underviserne kompenseres herfor. Endvidere er der nogle strukturelle forhold, 

som mindsker incitamentet til at undervise på videregående VEU. Holdene er typisk mindre, og 

relativt til antallet af deltagere bruger underviserne mere tid på udvikling og forberedelse af kurser 

og uddannelser. Dette hænger også sammen med, at der typisk er behov for større grad af toning 

og tilpasning af de enkelte kurser og moduler. Endelig nævnes det som forklaring, at nogle under-

visere kan være usikre på, hvad det kræver at undervise en anden målgruppe. Dette uddybes i 

kapitel 7.  

 

Den mindre positive opfattelse af videregående VEU blandt underviserne udgør på nogle institutio-

ner en barriere for udbuddet af VEU, fordi det bl.a. derfor er udfordrende at sikre tilstrækkelige 

underviserressourcer til udvikling og gennemførsel af kurser og uddannelser inden for videregående 

VEU. Udfordringen med at sikre de nødvendige ressourcer skyldes dog først og fremmest, at res-

sourcerne ledelsesmæssigt prioriteres til og er strukturelt bundet til de ordinære uddannelser, hvil-

ket uddybes i kapitel 7. Som det fremgår af figuren nedenfor, er det – ud af de ledelsesrepræsen-

tanter, som er uenige i, at videregående VEU har høj prestige blandt medarbejderne – knap halv-

delen, som i høj grad oplever det som en barriere for udvikling og nytænkning af kurser og uddan-

nelser. Lidt færre oplever det som en barriere for udbud og afholdelse af kurser og uddannelser.  
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(undervisere, vejledere mv.) på vores
uddannelsesinstitution

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig
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Figur 6-4: Medarbejdernes opfattelse af videregående VEU som barriere 

Note: ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålet er kun stillet til ledelsesrepræsentanter, der erklærer sig ’Uenig’ 

eller ’Helt Uenig’ i, at videregående VEU har høj prestige blandt medarbejderne. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad ople-

ver I på jeres uddannelsesinstitution, at… 

6.2 Oplevede potentialer og drivkræfter 

Ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering opfattes i høj grad som en afgørende drivkraft for 

udbuddet af videregående VEU, og mange institutioner har allerede erfaring med, hvordan man via 

strategiske ledelsesindsatser og kulturarbejde kan understøtte og fremme udbuddet af VEU. For 

andre institutioner er der fortsat tale om potentialer, som først er på vej til at blive indfriet.  

 

Flere institutioner har valgt at sætte strategisk og 

ledelsesmæssigt fokus på videregående VEU fra 

den øverste ledelse ved at udarbejde særskilte stra-

tegier for området eller indarbejde det i eksisterende 

strategier. Formålet hermed er at sikre større syste-

matik i arbejdet med og udbuddet af videregående 

VEU, så det ikke alene bliver op til de enkelte fag-

områder at beslutte, hvad der udbydes. Videre er 

strategiske ledelsesindsatser med til at signalere 

over for den samlede institution, at videregående 

VEU er vigtig for institutionen og prioriteres.  

 

Sådanne processer kan dels indebære strategiske 

overvejelser om, hvad man som institution vurderer, 

man kan bidrage med, og ledelsesmæssige beslut-

ninger omkring, hvad institutionen ønsker at satse 

på – og dernæst investere i. Dels kan det indebære 

implementering af en klar organisering omkring vi-

deregående VEU og styrket koordination på tværs af 

organisationen, så der sikres sammenhæng mellem 

de forskellige udbud. 

 

Både i spørgeskemabesvarelserne og i de gennemførte casestudier er der institutioner, som frem-

hæver vigtigheden af at italesætte betydningen af og udbrede kendskabet til videregående 

VEU i den samlede organisation. Dette er vigtigt af mindst to årsager: 

 

• For det første er det afgørende, at der blandt ledere og medarbejdere i organisationen er 

en høj motivation for at beskæftige sig med udvikling af og undervisning på videregående 

4% 17%

30%

30%

30%

48%

30% 9%

… det er en barriere for udvikling og 
nytænkning af uddannelser og kurser, 

at videregående VEU ikke har høj 
prestige blandt medarbejderne på 

institutionen? (N=23)

… det er en barriere for udbud og 
afholdelse af uddannelser og kurser, at 

videregående VEU ikke har høj 
prestige blandt medarbejderne på 

institutionen? (N=23)

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Strategiworkshop: Initiativer til  

ledelsesfokus og kulturforandring 

 

Aalborg Universitet har som en del af en over-

ordnet 2016-2021 strategi igangsat en række 

initiativer, der tilsammen skal styrke det ledel-

sesmæssige fokus på efter- og videreuddan-

nelse. Initiativerne har blandt andet indebåret 

en større kortlægning af efter- og videreud-

dannelsesområdet med fokus på, hvilke eksi-

sterende udbud Aalborg Universitet har, sam-

menlignet med de øvrige universiteter i Dan-

mark.  

 

Efterfølgende har universitetet afholdt to 

workshops, hvor medarbejdere på tværs af fa-

kulteter har drøftet, hvordan man eksempelvis 

kan styrke samarbejdet mellem eksterne og 

interne undervisere og hvordan man i højere 

grad kan imødekomme efterspørgslen ved at 

udvikle kortere tværfaglige uddannelsesforløb 

frem for hele masteruddannelser.   

 

Læs mere om initiativet i eksempelkataloget. 
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VEU, og at der er en kultur, som virker understøttende herfor. I den sammenhæng peges 

der dels på, at det er væsentligt, at videregående VEU fra den øverste ledelse italesættes 

som noget, der er vigtigt for de enkelte deltagere – og for samfundet og arbejdsmarkedet 

generelt. På mange institutioner hersker en stærk identitetsforståelse blandt ledere og med-

arbejdere af, at man som institution er sat i verden til at udvikle og udbrede viden og 

uddannelse – og ikke for at drive forretning og tjene penge. En ensidet italesættelse af 

videregående VEU som en (potentiel) kilde til indtjening, er således mindre motiverende. 

Dels fremhæves det, at man som institution med fordel kan arbejde med at udbrede viden 

om de muligheder, der er for den enkelte medarbejder, ved at beskæftige sig med videre-

gående VEU. Som det er beskrevet ovenfor, er de undervisere, der har en stærk tilknytning 

til efter-og videreuddannelse, meget motiverede for at undervise på videregående VEU, 

fordi de kan se en række fordele herved. I den forbindelse er der også institutioner, der 

peger på, at man med fordel kan bruge motiverede undervisere til at dele deres gode erfa-

ringer.  

 

• For det andet peger institutionerne på vigtigheden af, at der blandt ledere og medarbejdere 

på tværs af institutionen er kendskab til udbuddet af videregående VEU, så der er flere, 

som kan fungere som ambassadører og udbrede viden om uddannelsesmulighederne inden 

for efter- og videreuddannelse på den pågældende institution. Det gælder eksempelvis til 

de fuldtidsstuderende, som på et senere tidspunkt kan få behov for efter- og videreuddan-

nelse.   

 

Institutionerne giver flere forskellige eksempler på, hvordan man som institution kan arbejde sy-

stematisk med at udbrede viden om udbud og muligheder inden for videregående VEU i den samlede 

organisation. Det kan dels være via skriftlig og mundtlig information som fx nyhedsbreve og vi-

densdelingsmøder. Dels kan det være ved at arbejde målrettet med, at flest mulige fuldtidsunder-

visere også skal undervise på videregående VEU. Det kan fx være ved at gøre det obligatorisk at 

undervise på videregående VEU som led i adjunkt- eller lektorprogrammer, eller det kan være mere 

permanent i skemaplanlægningen.    

 

Organisering af videregående VEU i den samlede organisation kan udgøre en anden væsentlig 

drivkraft for udbuddet. På flere institutioner – særligt professionshøjskoler og erhvervsakademier – 

er videregående VEU samlet i en selvstændig enhed med selvstændig ledelse og egne stabsfunkti-

oner. Inden for disse enheder opleves der i høj grad at 

være ledelsesmæssig opbakning og en understøttende 

kultur, idet alle beskæftiger sig med og brænder for vi-

deregående VEU. På de institutioner, hvor videregå-

ende VEU er forankret i de enkelte fagområder eller in-

stitutter, er det sværere at få fokus på og sikre ressour-

cer til videregående VEU, da andre opgaver i relation 

de ordinære uddannelser og forskning fylder meget og 

prioriteres højt. Organisering af videregående VEU i en 

selvstændig enhed kan således ifølge flere institutioner 

være en anden måde at sætte større strategisk og ledelsesmæssigt fokus på videregående VEU.  

 

Endelig er der eksempler på, at institutionerne arbejder med kulturen og herunder undervisernes 

motivation for at beskæftige sig med videregående VEU ved at ændre på undervisernes incita-

menter til at undervise på videregående VEU. Der er bl.a. institutioner, som arbejder med at 

tydeliggøre over for underviserne, hvordan indkomst fra voksen, efter- og videreuddannelse er med 

til at øge midlerne, der kan anvendes til forskning. En anden institution har gode erfaringer med at 

”Vi er en selvstændig afdeling 

kun med fokus på VEU. Stort set 

alle medarbejdere arbejder med 

det. Det er nok anderledes end 

som så mange andre akademier, 

hvor VEU er en del af hver silo.” 

(Overordnet ledelsesrepræsen-

tant, Erhvervsakademi) 
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stille nogle yderligere ressourcer og goder til rådighed til de undervisere, der underviser på videre-

gående VEU. Det kan fx være hjælp til administrativt arbejde i relation til videregående VEU-opga-

ver.  
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7. TEMA 4: KAPACITET OG KOMPETENCER 

I dette kapitel præsenteres barrierer, drivkræfter og potentialer for udbud af videregående VEU, 

som er relateret til undervisernes kompetencer og uddannelsesinstitutionernes kapacitet i form af 

faciliteter og underviserressourcer. Hovedpointerne i dette kapitel er sammenfattet nedenfor. 

 

 

Rekruttering, fastholdelse og udvikling af de nødvendige underviserressourcer og -kompetencer 

udgør en grundlæggende forudsætning for, at kurser og uddannelser på videregående VEU kan 

gennemføres og ikke mindst udvikles og nytænkes.  

 

I de kvalitative interviews med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og i spørgeskemaun-

dersøgelsen udtrykker både ledere, vejledere og undervisere, at det kræver særlige kompetencer 

at undervise på videregående VEU. For det første forud-

sætter underviserrollen et kendskab til praksis og arbejds-

markedet, og for det andet forudsætter den, at man som 

underviser har solid undervisererfaring, da man ofte skal 

facilitere drøftelser med udgangspunkt i de studerendes 

erfaringer fra praksis, snarere end forelæse om teoretisk 

viden. De studerende på videregående VEU afskiller sig 

fra de studerende på de ordinære fuldtidsuddannelser ved 

at have arbejdserfaring, hvilket man som underviser skal 
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• På tværs af uddannelsesinstitutionerne synes der overordnet at være enighed om, 

at det forudsætter særlige kompetencer at varetage undervisning inden for videre-

gående VEU. Undervisningen af denne målgruppe forudsætter særlige kompetencer 

til at anvende voksenpædagogik, og samtidig er kendskab til og erfaringer med 

praksis en central forudsætning for at kunne skabe en motiverende og inddragende 

undervisning for aftagerne. Overordnet oplever institutionerne dog, at de inden for 

institutionen kan finde undervisere med de særlige kompetencer, der skal til for at 

undervise inden for videregående VEU.  

 

• Blandt institutionerne er der imidlertid en varierende oplevelse af at have tilstræk-

kelige underviserressourcer til at kunne imødekomme efterspørgslen blandt afta-

gere. Institutionerne peger i den forbindelse på en række organisatoriske forhold 

og incitamentsstrukturer, der opleves som benspænd i forhold til at tiltrække un-

dervisere fra fuldtidsuddannelserne til videregående VEU. Det fremhæves blandt 

andet som en barriere, at undervisning på videregående VEU ikke indgår som en 

del af undervisningsforpligtelsen på universiteterne, ligesom den økonomiske kom-

pensation for at undervise på videregående VEU ikke opleves som tilstrækkeligt at-

traktiv.  

 

• Til at overkomme udfordringer med utilstrækkelige underviserressourcer – og i 

nogle tilfælde -kompetencer – anvender flere institutioner eksterne undervisere. De 

eksterne undervisere kan ifølge disse institutioner bidrage til at styrke koblingen 

mellem det teoretiske indhold af undervisningen og nyeste viden fra praksis. Flere 

institutioner påpeger i den forbindelse, at samarbejdet med eksterne er særligt vel-

fungerende og udbytterigt, når interne og eksterne undervisere videndeler og i tæt 

samarbejde tilrettelægger undervisningen, så deres forskellige forcer udnyttes opti-

malt.  

”Når man underviser voksne på 

videregående, så handler det 

mere om at sætte sig ind i, 

hvem det er, man underviser, 

og gøre tingene meget konkret i 

forhold til kursisternes ar-

bejde.” (Underviser, Erhvervs-

akademi) 
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være klædt på til at inddrage og bringe i spil i undervisningen. For det andet peger flere på, at der 

er tale om en målgruppe, som oftest har været væk fra skolebænken i en længere årrække, og 

hvor både det faglige og personlige udgangspunkt kan variere på tværs af et hold. På den baggrund 

fremhæver flere i interviewene, at man som underviser skal have viden om og kompetencer til at 

anvende en voksenpædagogisk tilgang, hvor undervisningen tilrettelægges og gennemføres med 

udgangspunkt i de studerendes forskelligartede forudsætninger, behov og erfaringer.  

7.1 Oplevede barrierer 

Knap halvdelen af ledelsesrepræsentanterne an-

giver, at underviserne på de ordinære fuldtidsud-

dannelser i høj grad eller i meget høj grad har de 

nødvendige kompetencer til at undervise på 

kurser og uddannelser inden for videregående 

VEU. Lidt under halvdelen svarer, at underviserne 

på de ordinære uddannelser i nogen grad har de 

nødvendige kompetencer, mens mindre end en ti-

endedel angiver, at underviserne i mindre grad 

har de nødvendige kompetencer. Det understøt-

ter den førnævnte gængse opfattelse af, at rollen 

som underviser på videregående VEU kræver 

nogle særlige kompetencer, som alle undervisere 

på de ordinære fuldtidsuddannelser ikke partout besidder. I den forstand kan institutionerne ikke 

nødvendigvis trække på underviserressourcer blandt de ordinære fuldtidsuddannelser, og det kan i 

enkelte tilfælde være en barriere for udbud af videregående VEU. Det generelle billede er dog, at 

manglende underviserkompetencer ikke udgør en væsentlig barriere.  

Figur 7-1: Underviserkompetencer blandt undervisere på ordinære fuldtidsuddannelser 

 
Note: N=82. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålet er kun stillet til ledelsesrepræsentanterne, såfremt de har 

sagt ”Ja” til, at det kræver særlige kompetencer og viden at undervisere inden for videregående VEU. Spørgsmålsformulering: 

I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesinstitution, at… 

 

Sammenlignes ledelsesrepræsentanternes besvarelser på tværs af de forskellige institutionstyper, 

oplever lederne på professionshøjskolerne og universiteterne i mindre grad, at underviserne på de 

ordinære uddannelser har de nødvendige kompetencer til at undervise på videregående VEU, end 

lederne på erhvervsakademierne. En ledelsesrepræsentant på et universitet forklarer i den forbin-

delse, at det opleves som udfordrende at finde undervisere, som både har stor erfaring med at 

undervise og forske og samtidig har opdyrket et netværk og opbygget de erfaringer fra praksis, 

som det kræver at undervise på videregående VEU.   

 

Blandt ledelsesrepræsentanterne opleves utilstrækkelige underviserressourcer i nogen grad som 

en barriere for udbud af uddannelser og kurser. I nedenstående figur fremgår ledelsesrepræsen-

tanternes vurdering af, i hvilken grad uddannelsesinstitutionen har de nødvendige underviserres-

sourcer til at kunne udbyde kurser og uddannelser på videregående VEU. Her angiver ca. to ud af 

fem ledere, at de i høj grad eller meget høj grad har de tilstrækkelige underviserressourcer, mens 

7% 46% 32% 15%

… underviserne på de videregående 
fuldtidsuddannelser har de nødvendige 

kompetencer til at undervise i 
uddannelser og kurser inden for 

videregående VEU?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

”Min oplevelse er, at de studerende 

bliver lidt skuffede, hvis det ikke er 

forskere, der underviser. Men samtidig 

oplever vi også, at de deltidsstude-

rende efterspørger mere praksisnær 

undervisning. Det kan være svært at 

rekruttere efter det, da det ofte er de 

yngre forskere, som kommer med nye 

ideer til vores uddannelser, og de ikke 

nødvendigvis har det påkrævede net-

værk.” (Faglig leder, Universitet) 
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en mindre andel angiver, at de i mindre grad eller slet ikke har de tilstrækkelige underviserressour-

cer. Omkring en tredjedel svarer i nogen grad. Hvis man spørger vejledere i stedet for ledelsesre-

præsentanter, opleves underviserressourcer i endnu højere grad som en barriere for udbud af vi-

deregående VEU. Det vidner om, at der er forskel i omfanget af de oplevede barrierer afhængigt af, 

hvilken respondentgruppe man spørger. Det er universiteterne, der er mest udfordrede i forhold til 

underviserressourcer, hvorimod erhvervsakademier og professionshøjskoler i højere grad oplever, 

at de har tilstrækkelige underviserressourcer til at udbyde videregående VEU. Ser man på tværs af 

fagområder, er det særligt det naturfaglige område samt teknik, produktion og IT, der er udfordret 

på deres underviserressourcer. Det hænger sandsynligvis sammen med, at det er begrænset, hvor 

mange undervisere der besidder den specialiserede viden, som det kræver at undervise inden for 

disse fagområder.  

Figur 7-2: Underviserkompetencer blandt undervisere på fuldtidsuddannelser 

 
Note: N=87. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålet er kun stillet til ledelsesrepræsentanterne, såfremt de har 

sagt ”Ja” til, at det kræver særlige kompetencer og viden at undervisere inden for videregående VEU. Spørgsmålsformulering: 

I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesinstitution, at… 

 

I interviewene med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne peges på flere forskellige fakto-

rer, som udfordrer i arbejdet med at allokere ressourcer til uddannelser og kurser på videregående 

VEU. Grundlæggende fremhæver flere, at der på tværs af videregående VEU og ordinære fuldtids-

uddannelser er forskellige tilgange til og tidshorisonter for planlægningen af undervisningen. Hvor 

undervisningen på ordinære fuldtidsuddannelser på mange institutioner planlægges for et år ad 

gangen, kan et modul eller kursus inden for videregående VEU på baggrund af en konkret efter-

spørgsel oprettes med få ugers varsel. Evnen til relativt hurtigt at mobilisere ressourcer til at un-

dervise på kurser vanskeliggøres i den forbindelse af, at underviserne på ordinære fuldtidsuddan-

nelser allerede er reserveret til anden side, eller at underviserne fx selv kræver at kende til deres 

arbejdsplaner et halvt år ud i fremtiden og derfor ikke ønsker at indgå i planlægning og afholdelse 

af kurser med så relativt kort varsel.  

 
I forlængelse af dette fremhæver flere, at den grundlæggende organisering af videregående VEU 

har betydning for, i hvor høj grad det opleves som en udfordring at sikre de tilstrækkelige undervi-

serressourcer. På institutioner, hvor videregående VEU organisatorisk er adskilt fra ordinære fuld-

tidsuddannelser, og planlægningen af undervisning der-

med også foregår separat, kan det være udfordrende for 

videregående VEU-afdelinger at få lov at frikøbe under-

viserressourcer fra ordinære fuldtidsuddannelser. Flere 

peger på, at der ikke er den nødvendige kapacitet blandt 

underviserne på ordinære fuldtidsuddannelser, hvorfor 

allokeringen af underviserressourcer til videregående 

VEU potentielt leder til en kompromittering af undervis-

ningen på ordinære fuldtidsuddannelser. I de tilfælde er 

det en gængs opfattelse, at ordinære fuldtidsuddannel-

ser har den højeste ledelsesmæssige prioritet, hvormed 

underviserressourcerne til videregående VEU indskræn-

kes.  

 

21% 34% 22% 22%

… jeres uddannelsesinstitution har 
tilstrækkelige underviserressourcer til 

at udbyde uddannelser og kurser 
inden for videregående VEU?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

”Der er ikke nogen, der går 

rundt og har ledige hænder. Det 

med at få frigjort ressourcer til 

at bygge noget op, det kan 

være en stor barriere. Vi kan 

heller ikke bare tage folk ud fra 

ordinære uddannelser, fordi 

hvem skal så undervise der?” 

(Overordnet ledelsesrepræsen-

tant, Universitet) 
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Samtidig er henholdsvis videregående VEU og ordinære fuldtidsuddannelser på nogle institutioner 

adskilt således, at man som videregående VEU-udbyder skal købe undervisere fra de ordinære 

uddannelser til at undervise på kurser eller uddannelser. På nogle institutioner har man i relation 

hertil oplevet, at den økonomiske model for køb/salg af medarbejdere ikke understøtter et stærkt 

samarbejde, hvilket komplicerer allokering af underviserressourcer på tværs af uddannelsesniveau-

erne yderligere.  

 

En anden årsag til, at det kan være vanskeligt at sikre det tilstrækkelige antal underviserressourcer, 

er, at underviserne på de ordinære fuldtidsuddannelser er usikre på, hvad det indebærer og kræver 

at undervise på videregående VEU. Dette kan lede til, at kvalificerede undervisere helt undlader at 

tilbyde deres arbejdskraft, fordi de eksempelvis betvivler, at de har de rette kompetencer til at 

undervise denne anderledes målgruppe.  

 

Derudover er der, som beskrevet i kapitel 6, en række 

rammevilkår, som opleves som en hæmsko i forhold til at 

tiltrække undervisere til videregående VEU. Undervisnin-

gen på videregående VEU forudsætter fleksible arbejdsti-

der. Samtidig vil det i mange tilfælde kræve højere grad 

af forberedelsestid at undervise på disse uddannelser 

sammenlignet med de ordinære uddannelser, fordi kur-

susindhold og målgruppe varierer mere. Endelig peger 

flere på, at den økonomiske kompensation og incita-

mentsstruktur ikke understøtter, at man som underviser 

på en ordinær fuldtidsuddannelse påtager sig opgaven at undervise på videregående VEU. Andre 

fortæller, at det kan være en udfordring at finde undervisere, fordi der ofte er få kandidater, der 

har tilstrækkelig viden og erfaring, og disse undervisere bliver rekrutteret af virksomheder, der kan 

tilbyde bedre ansættelsesvilkår og højere løn. 

 

I forlængelse heraf peger ledelsesrepræsentanternes besvarelser i spørgeskemaet på, at netop in-

citamentsstrukturen udgør en barriere for at kunne tiltrække underviserkompetencer. Af neden-

stående figur fremgår det, at næsten halvdelen af alle ledelsesrepræsentanterne angiver, at under-

viserne på de ordinære fuldtidsuddannelser slet ikke eller i mindre grad har de tilstrækkelige inci-

tamenter til at undervise på videregående VEU. En ud af fem angiver, at de i høj grad eller i meget 

høj grad har de tilstrækkelige incitamenter, mens ca. en tredjedel angiver, at de i nogen grad har 

de tilstrækkelige incitamenter. Vejledernes besvarelse af samme spørgsmål peger på, at de i endnu 

højere grad oplever dette som en barriere. 

 

På tværs af de forskellige institutionstyper tegner der sig igen et billede af, at særligt universiteterne 

oplever incitamentsstrukturen som en udfordring. I de kvalitative svar i spørgeskemaundersøgelsen 

uddyber flere universiteter dette og peger blandt andet på, at regler om kvalifikationstillæg for 

undervisere alene er målrettet de ordinære uddannelser, hvilket vanskeliggør, at undervisere på 

videregående VEU kan opnå et tilsvarende lønniveau. Samtidig fremhæves det, at undervisning på 

videregående VEU ikke indgår som en del af den normale undervisningsforpligtelse og dermed ikke 

er sidestillet med undervisningen på grunduddannelser, hvilket medfører, at der opstår et incita-

ment til i stedet at prioritere grunduddannelserne frem for videregående VEU. Dette, kombineret 

med en økonomisk incitamentsstruktur, som ikke i tilstrækkelig grad opleves som kompenserende, 

bidrager sammenlagt til at vanskeliggøre rekrutteringen/anvendelsen af underviserressourcer fra 

ordinære uddannelser til videregående VEU. En potentiel løsning på dette er inddragelsen af eks-

terne undervisere. Dette uddybes i nedenstående afsnit om drivkræfter og potentialer.  

  

”Det er ikke sådan, at man får 

mere ud af det (at undervise på 

videregående VEU, red.) og det 

er jo ofte på skæve tidspunkter. 

Selvom man godt kan lide at 

undervise, så er der nogle, som 

ikke kan undervise pga. skæve 

tider.” (Underviser, Universitet) 
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Figur 7-3: Incitamenter til at undervise inden for videregående VEU 

 
Note: N=81. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålet er kun stillet til ledelsesrepræsentanterne, såfremt de har 

sagt ”Ja” til, at det kræver særlige kompetencer og viden at undervisere inden for videregående VEU. Spørgsmålsformulering: 

I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesinstitution, at… 

 

Endelig peger ledelsesrepræsentanternes besvarelse i retningen af, at uddannelsesinstitutionerne 

overvejende oplever at have de tilstrækkelige faciliteter til at udbyde uddannelser og kurser inden 

for videregående VEU. Af nedenstående figur fremgår det, at ca. to ud af tre ledelsesrepræsentanter 

angiver, at de i høj grad eller i meget høj grad har de nødvendige faciliteter, mens kun en ud af 10 

ledere angiver, at dette i mindre grad er tilfældet. Dette understøttes desuden i interviewene, hvor 

kun enkelte italesætter det som udfordrende at få adgang til faciliteter, der modsvarer de forvent-

ninger, de studerende har. Særligt på tekniske og naturfaglige uddannelser, som forudsætter nyt 

og opdateret teknologisk udstyr, kan det være en udfordring at sikre de rette rammer. Det kommer 

både til udtryk under de gennemførte casebesøg og i spørgeskemaundersøgelsen, hvor det natur-

faglige område samt teknik, produktion og IT er blandt de fagområder, der i lidt mindre grad har 

tilstrækkelige faciliteter til udbud af videregående VEU. Det kan dog i nogle tilfælde overkommes 

ved at dele af uddannelsesforløbene i stedet afholdes i virksomhedsregi. 

Figur 7-4: Faciliteter til at udbyde videregående VEU  

Note: N=87. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålet er kun stillet til ledelsesrepræsentanterne, såfremt de har 

sagt ”Ja” til, at det kræver særlige kompetencer og viden at undervisere inden for videregående VEU. Spørgsmålsformulering: 

I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesinstitution, at… 

7.2 Oplevede potentialer og drivkræfter 

Blandt potentialer og drivkræfter for at overkomme udfordringen med at sikre tilstrækkelige under-

viserressourcer og -kompetencer fremhæver nogle institutioner brugen af eksterne undervisere 

i de kvalitative data. I de kvalitative svar i spørgeskemaundersøgelsen peger en betydelig andel af 

ledelsesrepræsentanterne og vejlederne på, at eksterne undervisere udgør en vigtig kilde til viden 

om praksis og i forlængelse heraf ofte anvendes i situationer, hvor undervisningsforløbet forudsæt-

ter særlig specialistviden, eller hvor undervisningen skal kobles tæt til problemstillinger i branchen 

eller på arbejdsmarkedet. Foruden denne faglige viden er der også flere institutioner, der fortæller, 

at de bruger eksterne undervisere til at sikre tilstrækkelige underviserressourcer- og kapacitet til 

deres udbud af videregående VEU. 

 

Der er dog imidlertid fortsat forskel på, i hvilken grad institutionerne gør brug af eksterne undervi-

sere. Nedenfor fremgår ledelsesrepræsentanternes vurdering af, i hvor høj grad de benytter eks-

terne undervisere til at gennemføre uddannelser og kurser inden for videregående VEU. Her erklæ-

rer to ud af fem ledelsesrepræsentanter sig enige eller helt enige i, at de i høj grad gør brug af 

eksterne undervisere, mens lidt over en tredjedel erklærer sig uenige eller helt uenige i dette. En 

6% 40% 32% 20% 2%

… underviserne på de videregående 
fuldtidsuddannelser har tilstrækkelige 

incitamenter til at undervise i 
uddannelser og kurser inden for 

videregående VEU?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

10% 28% 28% 34%

… jeres uddannelsesinstitution har 
tilstrækkelige faciliteter til at udbyde 

uddannelser og kurser inden for 
videregående VEU?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad
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fjerdedel angiver, at de hverken er enige eller uenige heri18. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 

brugen af eksterne undervisere er mere udbredt på erhvervsakademier end blandt professionshøj-

skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Dette fund fremgår også af de kvalitative 

interviews, hvor flere erhvervsakademier giver udtryk for, at store dele af deres underviserkorps er 

baseret på eksterne undervisere. På universiteterne forklares den mindre brug af eksterne under-

visere blandt andet med henvisning til VIP-/DVIP-ratioen, som skaber en begrænsning for i hvilken 

grad institutionerne kan inddrage eksterne undervisere. VIP/DVIP-ratioen betegner andelen af fast-

ansatte forskere på videregående uddannelser sammenholdt med antallet af deltidsbeskæftigede 

videnskabelige medarbejdere (uden forskningsforpligtelser), som fx eksterne lektorer.19 En lav 

VIP/DVIP-ratio ses som udtryk for utilfredsstillende forskningsdækning på universiteterne og der-

med udgør det en central indikator og rettesnor for universiteterne.  

Figur 7-5: Eksterne undervisere inden for videregående VEU 

 
Note: N=87. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 

 

Sammenholdes ovenstående fordeling med indsig-

terne fra interviewene, peger flere på, at tæt dialog 

og samarbejde er et vigtigt opmærksomhedspunkt, 

når eksterne undervisere inddrages. Inddragelsen af 

eksterne undervisere kan således i mange situationer 

ikke anvendes som erstatning for interne undervi-

sere, men supplerer derimod med andre perspekti-

ver. Det tætte samarbejde mellem interne og eks-

terne bidrager ifølge undervisere og ledere til, at de 

eksternes undervisning bliver en integreret del af det 

samlede kursus eller uddannelsesforløb. Ledelsesre-

præsentanternes besvarelser i spørgeskemaet indi-

kerer på samme måde, at forankring af eksternes vi-

den er et opmærksomhedspunkt for institutionerne. 

Af nedenstående figur fremgår det, at to ud af tre 

ledelsesrepræsentanter er enige eller helt enige i, at 

de aktivt arbejder med at forankre eksternes viden, 

mens kun en ud af syv erklærer sig uenige eller helt 

uenige i dette.  

 

Lederne, underviserne og vejlederne peger i interviewene på flere eksempler på, hvordan denne 

forankring kan finde sted. Eksempelvis fremhæves fælles underviser- eller modulmøder, hvor både 

eksterne og interne undervisere mødes og planlægger moduler eller udvikler undervisningen. I for-

længelse heraf har flere institutioner gode erfaringer med at undervise i makkerpar af interne og 

eksterne, således at viden og erfaringer deles på tværs af interne og eksterne undervisere, og der 

sikres en sammenhæng i hele undervisningsforløbet.  

 
18 Denne opgørelse siger ikke noget om den faktiske brug af eksterne undervisere på uddannelsesinstitutionerne.   

19 Kilde: https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ufu/spm/168/svar/1333465/1647768/index.htm 

 

6% 29% 25% 20% 21%

Vi gør i høj grad brug af eksterne
undervisere til gennemførelse af
uddannelser og kurser inden for

videregående VEU

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

Videnskort: Et integreret styrings- 

og refleksionsværktøj 

 

Hos IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder 

man systematisk med at opbygge kapacitet 

og sammensætte de rette kompetencer 

blandt interne og eksterne medarbejdere.  

 

Til det formål anvendes et såkaldt videnskort, 

til at kategorisere den viden, som både fast-

ansatte og eksterne undervisere har. Viden-

skortet er et dokument, som udfyldes af in-

terne og eksterne undervisere som led i deres 

opstart. I dokumentet angiver underviseren 

egen viden om centrale tendenser inden for 

det erhverv eller den profession, som uddan-

nelsen er rettet mod, relevant viden fra for-

søgs- og udviklingsarbejde og viden fra forsk-

ningsfelter, der er relevante for undervise-

rens kernefagområder.    

Læs mere om initiativet i eksempelkataloget. 
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Figur 7-6: Forankring af viden fra eksterne undervisere 

 
Note: N=82. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? Robusthedsanalysen viser, at den gennemsnitlige vurdering i 

dette spørgsmål er 0,21 højere (en forskel på 5,25 procentpoint), såfremt man analyserer data på institutionsniveau i stedet 

for at se på tværs af alle ledelsesrepræsentanter. Hvis hver uddannelsesinstitution indgår med ét gennemsnit på dette spørgs-

mål, arbejder institutionernes således i lidt højere grad på at forankre viden fra eksterne undervisere.  

 

Foruden et tæt samarbejde mellem interne og eksterne undervisere fremhæver flere i de kvalitative 

besvarelser i spørgeskemaet og i interviewene et potentiale i at styrke samarbejde og sammen-

hæng mellem ordinære uddannelser og videregå-

ende VEU. Der peges blandt andet på, at mange under-

visere oplever stor værdi i at undervise på både grundud-

dannelser og videregående VEU, fordi man som undervi-

ser på videregående VEU får opdateret indsigt i den aktu-

elle praksis på arbejdsmarkedet, som efterfølgende kan 

kvalificere undervisningen på grunduddannelserne. Der 

peges i forlængelse heraf på et behov for at skabe tid og 

rum til, at undervisere på tværs af uddannelsesniveauer 

kan opbygge relationer og i fællesskab udvikle nye VEU-

udbud, således at ejerskabet også bredes blandt undervi-

sere på grunduddannelser og videregående VEU.  

 

Derudover peger nogle uddannelsesinstitutioner på, at en 

måde at overkomme barrierer for sammenhæng og sam-

arbejde mellem ordinære uddannelser og videregående 

VEU er at gøre undervisning på videregående VEU til en fast del af adjunkt- eller lektorprogrammet. 

På den måde stifter forskerne automatisk bekendtskab med det videregående VEU-område og op-

bygger en fortrolighed med det faglige område og målgruppen. Forventningen er, at det vil bidrage 

til at øge tilbøjeligheden til at undervisere på ordinære fuldtidsuddannelser fremadrettet vil byde 

ind på undervisningsopgaver på videregående VEU.  

4% 10% 20% 37% 30%

Vi arbejder aktivt på at forankre viden
fra eksterne undervisere i vores
uddannelser og kurser inden for

videregående VEU

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

"Mange af vores efteruddannel-

ser er en pendant til vores fuld-

tidsuddannelser. Men vi [vide-

regående VEU, red.] har ligget 

et andet sted. Så derfor har 

man ikke altid vidst, at man 

skulle kigge vores vej ift. efter-

uddannelse. Man skulle være 

bedre til at dyrke slægtska-

berne, der ligger mellem efter-

uddannelse og fuldtidsuddan-

nelserne. Og hente viden om, 

hvad der bliver efterspurgt." 

(Vejleder, Universitet) 
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8. TEMA 5: DIALOG MED AFTAGERE OG ARBEJDSMARKED 

I dette kapitel præsenteres barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, som er relateret 

til uddannelsesinstitutionernes dialog med aftagere og arbejdsmarked som led i deres udvikling og 

udbud af videregående VEU20. De samlede hovedpointer fra dette kapitel fremgår af boksen neden-

for og udfoldes i det følgende.  

 

 

Institutionernes dialog med aftagere og arbejdsmarked har først og fremmest karakter af at være 

mulige drivkræfter eller potentialer for udbud af videregående VEU. Det er et muligt middel til at 

fremme efterspørgslen efter videregående VEU ved at udbrede kendskabet til muligheder inden for 

videregående VEU og ved at afdække nye behov hos relevante målgrupper med henblik på at kunne 

omsætte disse til et relevant uddannelsesudbud. I interviewene giver medarbejdere på tværs af 

organisatoriske niveauer udtryk for, at dialogen med aftagere og arbejdsmarked er afgørende i 

forhold til at udbyde videregående VEU, der matcher arbejdsmarkedets behov, og som samtidig er 

hensigtsmæssig i økonomisk forstand for uddannelsesinstitutionen.  

 

Analysen viser, at der generelt synes at være relativt meget dialog med aftagere og arbejdsmarke-

det på tværs af de danske uddannelsesinstitutioner. Der kan imidlertid identificeres store forskelle 

i både omfanget og karakteren af denne dialog, hvor der eksempelvis er forskelle på tværs af 

institutionstyper i forhold til det proaktive og opsøgende arbejde over for aftagere af videregående 

VEU. Disse forskelle på tværs af institutionstyper og fagområder udfoldes i det følgende.  

8.1 Oplevede barrierer 

De videregående uddannelsesinstitutioner synes generelt at være i dialog med aftagere og arbejds-

markedet omkring behovet for udbud af videregående VEU. Som det fremgår af figuren nedenfor, 

erklærer ni ud af 10 ledelsesrepræsentanter sig enige i, at deres institution har løbende dialog med 

 
20 Til brug for VEU-arbejdsgruppens arbejde gennemfører SFU også en analyse af matchet mellem eksisterende VVEU-uddannelser og arbejdsmar-

kedets kompetenceefterspørgsel. Denne analyse går i dybden med sammenhængen mellem kompetencemålene i det nuværende VEU-udbud og 

de kompetencer, som efterspørges af arbejdsmarkedet.  
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• Der synes generelt at være relativt meget dialog med aftagere og arbejdsmarkedet 

på tværs af uddannelsesinstitutioner. Der er imidlertid store forskelle i både omfanget 

og karakteren af denne dialog.  

 

• Der er i mindre grad tradition for at være opsøgende over for arbejdsmarkedet blandt 

universiteterne relativt til professionshøjskoler og erhvervsakademier. Ledelsesre-

præsentanter fra universiteterne erkender, at de med fordel kan styrke dialogen med 

aftagere og arbejdsmarked og i den forstand være med til at udbrede kendskabet til 

og drive efterspørgslen efter videregående VEU. 

 

• Det er langt fra alle institutioner, der oplever, at de kender behovene blandt deres 

potentielle målgrupper. Det hænger sammen med, at det varierer meget, hvorvidt 

man som uddannelsesinstitution arbejder systematisk med at opfange og opsamle 

viden om arbejdsmarkedets behov for udbud af videregående VEU.  

 

• Det kræver ledelsesmæssig prioritering, tilstrækkelig kapacitet og et efterspørgsels-

orienteret mindset, hvis man som uddannelsesinstitution skal være i stand til at lave 

en opsøgende og systematisk behovsafdækning, der omsættes til målrettede udbud 

af videregående VEU. 
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potentielle aftagere/målgrupper om eventuelle behov for uddannelser og kurser inden for videre-

gående VEU. Endvidere angiver knap tre fjerdedele af ledelsesrepræsentanterne, at deres institu-

tion er aktivt opsøgende over for arbejdsmarkedet og aftagerne i forhold til at sikre et tilstrækkeligt 

antal deltagere inden for videregående VEU.  

Figur 8-1: Uddannelsesinstitutionernes dialog med aftagere og arbejdsmarked 

 
Note: ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelsesinstitution 

i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 

 

Ovenstående figur tegner et relativt entydigt billede af, at uddannelsesinstitutionerne generelt er i 

dialog med og opsøgende over for arbejdsmarkedet og aftagere. Hvis man i stedet spørger vejle-

derne, er der dog færre, der erklærer sig enig i disse udsagn, om end vejlederne stadigvæk er 

overvejende positive i deres vurdering af institutionernes dialog med aftagere og arbejdsmarked. 

Således er langt størstedelen af vejlederne enige i, at deres uddannelsesinstitution har løbende 

dialog med aftagere om eventuelle behov for videregående VEU, ligesom at lidt over halvdelen af 

vejlederne erklærer sig enige i, at deres institution er aktivt opsøgende over for arbejdsmarkedet i 

forhold til at sikre et tilstrækkeligt antal deltagere in-

den for videregående VEU.   

 

Ovenstående billede bekræftes under de gennemførte 

casebesøg, hvor medarbejdere på tværs af instituti-

onstyper og fagområder giver udtryk for, at deres ud-

dannelsesinstitution har dialog med aftagere og ar-

bejdsmarkedet omkring udbud for videregående VEU. 

Der kan imidlertid identificeres store forskelle i både 

omfanget og karakteren af institutionernes behovsaf-

dækning.  

 

I forhold til omfanget af institutionernes dialog med arbejdsmarkedet viser både spørgeskemaun-

dersøgelsen og de gennemførte casestudier, at professionshøjskolerne og erhvervsakademierne i 

højere grad prioriterer denne dialog relativt til universiteterne. Universiteter forlader sig typisk på 

aftagerpaneler, som er et skridt på vejen21, men ledelsesrepræsentanter fra universiteterne erken-

der, at de med fordel kan styrke dialogen med aftagere og arbejdsmarked og i den forstand være 

med til at drive efterspørgslen efter videregående VEU.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen og interviewene peger endvidere på, at professionshøjskolerne og er-

hvervsakademierne har en langt større tradition for at være opsøgende over for arbejdsmarkedet i 

forhold til at sikre et tilstrækkeligt antal deltagere på deres udbud af videregående VEU. Der er 

 
21 Siden 2007 har det i henhold til universitetslovens §13a været obligatorisk for universiteterne at inddrage aftagerpanelerne med eksterne re-

præsentanter om uddannelsernes kvalitet og relevans. 
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Vi er aktivt opsøgende over for
arbejdsmarkedet og aftagerne i

forhold til at sikre et tilstrækkeligt
antal kursister på vores uddannelser

og kurser (N=85)

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

”Hvis ikke vi er i dialog med afta-

gere og arbejdsmarked, så ved vi 

ikke, om det matcher behovet, eller 

om det svarer ind i morgendagens 

problemer. Det er afgørende for os, 

at vi kan det. Det er proaktivt opsø-

gende og det er naivt at tro, at vi 

havde kunder, hvis vi ikke gjorde 

det.” (Overordnet ledelsesrepræ-

sentant, Professionshøjskole) 
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eksempelvis flere erhvervsakademier, der driver deres udbud af videregående VEU som en kom-

merciel virksomhed, hvor man har ansat egentlige salgskonsulenter, der laver opsøgende telefon-

salg eller rejser rundt mellem større og mindre virksomheder, hvor de sælger skræddersyede forløb 

og moduler inden for videregående VEU. Det opsø-

gende arbejde består altså i både at afdække arbejds-

markedets behov for kompetenceudvikling og på 

samme tid at udbrede kendskabet til de muligheder 

for efteruddannelse, som den pågældende uddannel-

sesinstitution kan tilbyde. For disse institutioner 

handler det om at være ”top of mind” og om at være 

ude blandt virksomhederne, hvilket kun er muligt un-

der forudsætning af en strategisk ledelsesmæssig pri-

oritering, hvor der både rekrutteres de rette medar-

bejdere og afsættes ressourcer til denne form for op-

søgende arbejde.  

 

Der er i den forstand også forskel på karakteren af 

institutionernes dialog med aftagere og arbejdsmarked. I interviewene giver forskellige medarbej-

dere fra universiteterne udtryk for, at det proaktive og opsøgende arbejde endnu ikke er forankret 

i kulturen på universiteterne. Som universitet er man først og fremmest optaget af forskning og 

faglig kvalitet, mens dialogen med aftagere og arbejdsmarked kommer i anden række. En proaktiv 

indsats overfor aftagerne er imidlertid afgørende for at sikre ”kunder i butikken” og for at kunne 

udbyde det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Den manglende dialog med potentielle aftagere 

synes derfor for nogle institutioner at udgøre en reel barriere for udbud af videregående VEU. 

 

Det er ikke kun på tværs af forskellige institutionstyper, 

at der er forskelle i dialogen med arbejdsmarkedet og 

potentielle aftagere af videregående VEU. Spørgeske-

maundersøgelsen viser, at der er større tilbøjelighed til 

denne dialog blandt de fagområder med størst efter- og 

videreuddannelsesaktivitet, herunder samfundsfag og 

økonomi, ledelse og pædagogik. I modsætning hertil 

vidner spørgeskemaundersøgelsen om, at der er mindre 

dialog med arbejdsmarkedet på det naturfaglige område 

og inden for humaniora. I interviewene fortæller de fag-

lige ledelsesrepræsentanter, at disse forskelle på tværs 

af fagområder dels handler om, hvorvidt der i organisa-

tionen hersker en opsøgende mentalitet og kultur, hvor 

medarbejderne har lyst til at møde potentielle kunder, dels om ledelsen prioriterer opsøgende ind-

sats over for arbejdsmarkedet.  

 

Selvom at størstedelen af uddannelsesinstitutionerne har dialog med aftagere og arbejdsmarked, 

er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de faktisk har viden om behovene blandt deres 

målgrupper. Som det fremgår af figuren nedenfor, er det kun lidt over halvdelen af ledelsesrepræ-

sentanterne, der svarer, at de på deres uddannelsesinstitution i høj eller meget høj grad har viden 

om behovene blandt deres målgrupper. Lidt over en tredjedel af ledelsesrepræsentanterne angiver, 

at de i nogen grad kender behovet blandt deres potentielle målgrupper. Det indikerer, at instituti-

onernes behovsafdækning i nogen grad er ufuldkommen og at der ikke nødvendigvis foretages en 

systematisk opfølgning på den viden, som uddannelsesinstitutionerne opnår i dialogen om arbejds-

markedets behov.  
  

"De største barrierer ligger i det 

mindset, som er på universitet. Der 

er ikke et mindset, der går på, at vi 

skal ud og snakke med kunderne og 

spørge dem om deres behov. Hvis 

man skal have succes, er man nødt 

til at skulle ud til aftagerne og få 

deres reelle behov. Man har været 

optaget af forskning og ikke efter- 

og videreuddannelse." (Vejleder, 

Universitet) 

"En barriere, der har været tidli-

gere, er, at vi har været dårlige til 

at lave salg - at have nogen ansat 

til at ringe på dørklokkerne. Det 

er vi blevet bedre til. Vi har er-

kendt, at markedet skal vide, 

hvad vi kan. Hvordan kan vi være 

sikre på, at vi rammer fremtiden? 

Det kan vi kun ved at lytte til, 

hvad der efterspørges.” (Undervi-

ser, Professionshøjskole) 
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Figur 8-2: Viden om behovene blandt institutionernes (potentielle) målgrupper 

 
Note: N=82. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesin-

stitution, at… 

 

I tråd hermed peger både spørgeskemaundersøgelsen og de gennemførte casebesøg på, at det 

langt fra er alle institutioner, der arbejder systematisk med at opfange og opsamle viden om ar-

bejdsmarkedets behov for udbud af videregående VEU. Som det fremgår af figuren nedenfor, er 

det kun lidt over halvdelen af de adspurgte ledelsesrepræsenter, der erklærer sig enige i, at deres 

uddannelsesinstitution har faste procedurer for, hvordan de opfanger arbejdsmarkedets behov 

for udbud af videregående VEU. En femtedel af ledelsesrepræsentanterne er ligefrem uenige i dette 

udsagn, mens lidt over en fjerdedel hverken er enige eller uenige i udsagnet. Spørger man i stedet 

vejlederne, er der endnu færre, der er enige i, at deres uddannelsesinstitution har faste procedurer 

for, hvordan de opfanger arbejdsmarkedets behov for udbud af videregående VEU. Det er således 

kun en tredjedel af vejlederne, der erklærer sig enige i, at uddannelsesinstitutionen har faste pro-

cedurer for deres behovsafdækning.  

Figur 8-3: Faste procedurer for at opfange behov for udbud af videregående VEU  

 

Note: N=86. ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelses-

institution i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? Robusthedsanalysen viser, at den gennemsnitlige vurdering i 

dette spørgsmål er 0,21 højere (en forskel på 5,25 procentpoint), såfremt man analyserer data på institutionsniveau i stedet 

for at se på tværs af alle ledelsesrepræsentanter. Hvis hver uddannelsesinstitution indgår med ét gennemsnit på dette spørgs-

mål, har institutionerne således i højere grad faste producerer for, hvordan de opfanger arbejdsmarkedets behov.  

 

I de gennemførte casebesøg kan der imidlertid identificeres forskelle i, hvad institutionerne forstår 

ved disse procederer. For nogle institutioner handler det om den faste praksis for mødet med afta-

gerpaneler, mens andre institutioner på fast basis gennemfører egentlige markedsundersøgelser og 

analyser for at få greb om arbejdsmarkedets behov i mere bred forstand. 

 

Ovenstående figur vidner om, at der er centrale forskelle i forhold til, om institutionerne går syste-

matisk til værks i dialogen med aftagere og arbejdsmarked. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 

der især er store forskelle på tværs af fagområder, hvor der er en markant større andel af ledel-

sesrepræsentanter fra samfundsfag og økonomi, som erklærer sig enige i, at deres institution går 

systematisk til værks i forhold til at opfange arbejdsmarkedets behov relativt til ledelsesrepræsen-

tanter fra humaniora. Der er også forskelle på tværs af institutionstyper, hvor der er en større andel 

repræsentanter fra erhvervsakademierne, der mener, at deres institution har faste procedurer for, 

hvordan de opfanger arbejdsmarkedet behov for udbud af videregående VEU relativt til andelen af 

ledelsesrepræsentanter fra universiteterne. Ledelsesrepræsentanter fra professionshøjskolerne og 

1% 5% 37% 41% 16%
... I har viden om behovene blandt

jeres (potentielle) målgrupper?

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

3% 19% 27% 26% 26%

Vi har faste procedurer for, hvordan vi
opfanger arbejdsmarkedets behov for
kursusudbud inden for videregående

VEU

Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig
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de andre uddannelsesinstitutionerne placerer sig imellem disse institutionstyper, hvad angår deres 

brug af faste procedurer til at opfange arbejdsmarkedet behov.  

 

I interviewene giver medarbejdere på tværs af forskellige institutionstyper udtryk for, at dialogen 

med arbejdsmarkedet ikke foregår på særlig systematisk vis, men at denne i stedet er håndholdt 

og baseret på personlige og netværksbaserede relationer. I den forstand tegner de gennemførte 

casebesøg et billede af, at der generelt set ikke synes at være systematik i behovsafdækningen, 

om end der stadigvæk er variation på tværs af institutionstyper og fagområder i lighed med resul-

taterne fra spørgeskemaundersøgelsen.   

 

I forlængelse heraf er der flere institutioner, der fortæller, 

at der ikke eksisterer en institutionaliseret og systematisk 

praksis for, hvordan man samler op på den viden om 

arbejdsmarkedet behov, som medarbejdere på tværs af 

organisatoriske niveauer tilegner sig i deres møde med 

både nuværende og potentielle aftagere af videregående 

VEU. Det er således kun i enkelte tilfælde, at institutio-

nerne har udviklet en egentlig systematisk praksis for 

denne vidensdeling af efterspørgsel og behov. Det bety-

der, at viden om behov ikke institutionaliseres ind i orga-

nisationens fremtidige prioriteringer, hvilket kan være en væsentlig barriere for et sammenhæn-

gende og målrettet udbud af videregående VEU, der matcher arbejdsmarkedets behov.  

 

Det varierer imidlertid på tværs af forskellige organisatoriske 

strukturer, hvorvidt opsamlingen af viden udgør en egentlig bar-

riere for udbud af videregående VEU. Under de gennemførte ca-

sebesøg er der således flere medarbejdere, der giver udtryk for, 

at der er mindre behov for systematisk vidensdeling, såfremt 

man arbejder i en mindre centraliseret organisation, som alene 

arbejder med videregående VEU. I disse tilfælde er der oftest 

tale om en relativt flad organisationsstruktur med få medarbej-

dere, der til dagligt sidder sammen, og hvor der ikke er langt fra 

underviser til ledelsen. Det kan forklare, hvorfor disse intuitioner 

ikke oplever opsamling og deling af viden som en barriere for 

udbud af videregående VEU.   

 

Foruden ovenstående er der afslutningsvis nogle mere generelle udfordringer, der er relateret til 

institutionernes dialog med aftagere og arbejdsmarked. Der er for det første flere ledelsesrepræ-

sentanter, der understreger, at virksomhederne ofte 

er meget glade for at italesætte deres behov, men når 

uddannelsesinstitutionernes efterfølgende opretter de 

skræddersyede moduler, sender virksomhederne ikke 

deres medarbejdere afsted alligevel. I den forstand er 

det ikke nødvendigvis dialogen med arbejdsmarkedet 

og den generelle behovsafdækning, der udgør en bar-

riere for udbud af videregående VEU. Det er i stedet 

den manglende forpligtelse fra virksomhedernes side, 

der gør det økonomisk risikofyldt og vanskeligt at om-

sætte viden om efterspørgsel og arbejdsmarkedets 

behov til målrettede udbud af videregående VEU.  

 

"Der er ikke en systematisk 

praksis for, hvordan viden fra 

vejledningen opsamles og an-

vendes i den fremadrettede ud-

vikling. Der ikke nogen syste-

mer. Vi sender viden videre til 

studienævnet eller studieledere, 

men vi ved ikke, om de bruger 

den.” (Vejleder, Universitet) 

"Vi er en meget lille insti-

tution, så det er ikke 

svært at få løftet den kon-

takt videre fra konsu-

lent/undervisere og til le-

delsen. Der er ikke så 

langt fra tanke til hand-

ling. Vores ledelsesstruk-

tur er ret flad.” (Overord-

net ledelsesrepræsentant, 

Erhvervsakademi) 

"Der er nogle ting, som vi har op-

rettet, fordi der var efterspørgsel 

efter det, og så har vi døjet med 

ansøgere lige siden. Det er ikke al-

tid et succeskriterie med efter-

spørgsel. Vi er dog nødt til fremad-

rettet at gå endnu mere i dialog og 

omvendt få en større commitment 

fra aftagerne.” (Overordnet ledel-

sesrepræsentant, Universitet) 
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I relation til de øvrige barrierer for udbud af videregående VEU er der også enkelte medarbejdere, 

der fremhæver, at den i nogle tilfælde usystematiske behovsafdækning falder tilbage på, at man 

fra ledelsesmæssig hånd ikke afsætter nok ressourcer til hverken markedsføring eller til at opfange 

virksomhedernes behov. Det kræver med andre ord ledelsesmæssig prioritering og tilstrækkelig 

kapacitet, hvis man virkelig skal være i stand til på systematisk vis at opfange arbejdsmarkedets 

behov. Endelig er der enkelte medarbejdere, der fortæller, at man godt kan kortlægge og opfange 

det nuværende behov for udbud af videregående VEU, men at det kan være svært at imødekomme 

dette behov på grund af de eksisterende regler. I deres behovsafdækning fortæller en ledelsesre-

præsentant, at de som uddannelsesinstitution skal være i stand til at lave noget, der er mere agilt 

og fleksibelt, hvis efterspørgslen ikke skal nå at forsvinde, før at kurset bliver udbudt.  

8.2 Oplevede potentialer og drivkræfter 

Institutionernes dialog med aftagere og arbejdsmarked opfattes generelt som en væsentlig drivkraft 

for udbud af videregående VEU, og flere uddannelsesinstitutioner – især erhvervsakademier og 

professionshøjskoler – arbejder allerede med, hvordan de systematisk opfanger arbejdsmarkedets 

behov og omsætter denne behovsafdækning til målrettede udbud af videregående VEU. For andre 

institutioner – især universiteterne – er der dog fortsat tale om potentialer, hvor man er i gang med 

de første spadestik, men stadigvæk mangler at sprede god praksis til hele organisationen.  

 

Der synes generelt at være en erkendelse af, at et målrettet og 

økonomisk hensigtsmæssigt udbud af videregående VEU fordrer, 

at man som uddannelsesinstitution kommer ud til virksomhederne 

og får et indblik i deres reelle behov. Der er gevinster at hente 

gennem aftagerpaneler, netværksmøder og andre formelle indsat-

ser. Der er imidlertid et væsentligt potentiale i forhold til det mere 

proaktive og opsøgende arbejde. Der er således flere eksem-

pler på både professionshøjshøjskoler og i større grad erhvervs-

akademier, der driver deres efteruddannelsesorganisation som en kommerciel virksomhed, hvor 

man har fokus på udbud af videregående VEU, der matcher den efterspørgsel, som man får viden 

om i dialogen og mødet med virksomheden. Disse institutio-

ner har ansat konsulenter, hvis fornemmeste opgave er at 

være ude blandt virksomhederne og ”sælge” de skræddersy-

ede forløb, som uddannelsesinstitutionen kan tilbyde inden 

for de lovgivningsmæssige rammer. 

 

Der synes dog også generelt at foregå en gradvis udvikling 

mod en fælles forståelse af, at det opsøgende arbejde og en 

styrket dialog med arbejdsmarkedet er en forudsætning for 

et succesfuldt udbud af videregående VEU, der matcher ar-

bejdsmarkedets behov. Der peges imidlertid på nogle gene-

relle udfordringer, der alle i større eller mindre omfang er 

relateret til ledelsesmæssige prioriteringer. For det første er der flere institutioner, der fortæller, at 

det er svært at finde tid til at besøge virksomheder, hvis man samtidig skal stå for den daglige drift 

af videregående VEU. Det kalder igen på en ledelsesmæssig prioritering eller en organisatorisk 

omstrukturering, der giver mere plads til at styrke dialogen med potentielle aftagere ved at være 

ude blandt virksomhederne.  

"Min opgave er at være 

ude og sælge og lytte til 

vandrørene. Vi vil gerne 

være synlige og top of 

mind.” (Faglig leder, Er-

hvervsakademi) 

"Vi er skarpe på, at relatio-

ner og partnerskaber er bæ-

rende. Det er strategisk prio-

ritering. Alle medarbejderne 

har en kultur om, at vi skal 

sælge os selv og vores ud-

dannelser. Vores undervi-

sere fungerer også som ufor-

melle ambassadører." (Fag-

lig leder, Erhvervsakademi) 
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For det andet oplever nogle institutioner, og særligt universite-

terne, at deres undervisere og forskere kan være udfordret i for-

hold til at tale med virksomheder og lave opsøgende arbejde, som 

de ofte oplever som grænseoverskridende. Der er med andre ord 

et potentiale for en kulturel forandring, hvor man som leder hjæl-

per sine medarbejdere med at overkomme disse barrierer for ud-

bud af videregående VEU. Det kan eksempelvis foregå ved, at man 

giver undervisere og forskere konkrete redskaber til at lave opsø-

gende arbejde eller gennem mere målrettede kompetenceudvik-

lingsforløb, der skal give undervisere og andre medarbejdere mere 

konkret erfaring i forhold til at indgå i dialog med virksomheder og andre aftagere af videregående 

VEU. I et enkelt interview fremhævede en universitetsmedarbejder i forlængelse heraf, at det ikke 

altid er tilstrækkeligt blot at indgå i dialog med virksomheder og andre aftagere af videregående 

VEU. Der kan således være kompetenceudviklingsbehov, der endnu ikke er erkendt af virksomhe-

derne, og som de derfor ikke er i stand til at sætte ord på. Der kan derfor være gevinster at hente 

ved at være ude blandt medarbejdere i virksomheden og i den forstand få greb om deres reelle 

behov. Til det formål har en institution også eksperimenteret med et værktøj, som de sammen med 

virksomhederne kan bruge til at afdække mere latente behov for videregående VEU.  

 

Der er også et potentiale i forhold til institutionernes arbejde med at opsamle og institutionalisere 

den viden om virksomhedernes behov, som medarbejdere på tværs af organisatoriske niveauer 

tilegner sig i deres daglige praksis. Det kræver ikke nødvendigvis større organisatoriske ændringer, 

men i stedet nogle faste procedurer, systemer og/eller formelle praksisser for, hvordan man som 

uddannelsesinstitution samler op og aktivt handler på baggrund af den viden, som man opnår i 

dialogen med arbejdsmarkedet. Der kan i tråd her-

med være et potentiale i at tænke billedet endnu bre-

dere, således at man samler op på snitflader på 

tværs af organisationen. Et enkelt erhvervsakademi 

har eksempelvis gode erfaringer med, at de tager ud 

og besøger de virksomheder og organisationer, hvor 

deres studerende er i praktik. På disse besøg får de 

af den samarbejdende leder og deres praktikant vi-

den om trends i markedet, eventuelle samarbejds-

muligheder og generelle behov for opkvalificering. 

Denne information bruger erhvervsakademiet efter-

følgende internt i forhold til udvikling og udbud af vi-

deregående VEU. 

 

Endelig synes der at være et potentiale i forhold til at 

overkomme den barriere for udbud af videregående 

VEU, der knytter sig til virksomhedernes manglende 

forpligtelse og villighed til at sende deres medar-

bejdere afsted på videregående VEU. Som løsning til 

denne problemstilling foreslår nogle institutioner, at 

man i højere grad laver gensidigt forpligtende udbud, 

som er tilpasset den enkelte virksomheds ressourcer 

og behov, men som omvendt sikrer commitment fra 

virksomhedernes side. Disse gensidigt forpligtende 

udbud kan eksempelvis tilrettelægges således, at de 

skræddersyede forløb kun oprettes, såfremt én eller 

"Vi skal som universitet 

kommunikere med om-

verden om, hvad der er 

behov for. Det er et 

spørgsmål om kultur. Der 

er økonomi til det, men vi 

har ikke spredt det ud i 

organisationen endnu." 

(Faglig leder, Universitet) 

AU Update: Et forpligtende og  

skræddersyet læringsforløb  

 

Gymnasieskolen og Aarhus Universitet har i 

samspil udviklet AU Update, som er et kom-

petenceudviklingskoncept målrettet gymna-

sielærere.  

 

AU Update består af et intensivt 2-3 dages 

læringsforløb inden for et givent fagområde, 

som løbende tilrettelægges for faggrupper fra 

klynger af gymnasier, som udtrykker et kon-

kret behov for efter- og videreuddannelse. 

Forløbet indeholder typisk formidling af den 

seneste forskning fra Aarhus Universitet, men 

kan også tage form som genopfriskningskur-

sus eller ”plug-and-play”-forløb med fokus på 

undervisningsforløb i gymnasieklasser. Det 

afhænger af, hvad gruppen af interesserede 

gymnasier har behov for.   

 

AU Update sikrer dels, at aftagerne får det 

ønskede skræddersyede indhold, og dels at 

Aarhus Universitet opnår en vis volumen på 

holdet, og dermed at udbuddet er hensigts-

mæssigt i økonomisk forstand. 

 

Læs mere om initiativet i eksempelkataloget.   
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flere virksomheder/organisationer forpligter sig til at sende et givent antal medarbejdere gennem 

uddannelsesforløbet.  
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9. TEMA 6: SAMARBEJDE MED ANDRE UDBYDERE 

Dette kapitel præsenterer de barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, som er rela-

teret til uddannelsesinstitutionernes samarbejde med andre udbydere i indsatsen med at udbyde 

uddannelser, moduler og kurser inden for videregående VEU. De samlede hovedpointer fra dette 

kapitel fremgår af boksen nedenfor og udfoldes i det følgende.  

 

 

 

Samarbejder på tværs af forskellige institutionstyper og sektorer har først og fremmest karakter af 

at være mulige drivkræfter eller potentialer for udbud af videregående VEU. Indeværende analyse 

viser således, at samarbejde med andre udbydere kan være en måde at overkomme barrierer for 

udbud af videregående VEU på, og der eksisterer flere eksempler på både horisontalt og vertikalt 

samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner.  

 

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at samtlige uddannelsesinstitutioner ser samarbejde med 

andre udbydere som den rigtige løsning i forhold til at overkomme nogle af de oplevede barrierer 

for udbud af videregående VEU. Der er således en række udfordringer i relation til samarbejdet om 

udbud, og institutionerne oplever kun i begrænset omfang, at samarbejde er en måde at over-

komme oplevede barrierer for udbud af videregående VEU. Disse fund udfoldes i det følgende, som 

også kortlægger omfanget af institutionernes samarbejde om udbud af videregående VEU.  

9.1 Oplevede barrierer 

Som det fremgår af figuren nedenfor, er uddannelsesinstitutionernes samarbejde om udbud af vi-

deregående VEU kendetegnet ved at være overvejende horisontal. Således angiver ni ud af 10 
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• Institutionernes samarbejde inden for videregående VEU er kendetegnet ved at være 

horisontalt, hvor man samarbejder om udbud af videregående VEU med en institution 

af samme type som ens egen. Det vertikale samarbejde mellem forskellige instituti-

onstyper er lidt mindre udbredt, og man udnytter ikke eventuelle synergier mellem 

uddannelsesområder på tværs af forskellige institutionstyper.  

 

• Der er mange årsager til, at det horisontale samarbejde er mere udbredt end det 

vertikale samarbejde. Der er flere mødesteder for horisontalt samarbejde, identiske 

institutionstyper er underlagt samme bekendtgørelser, de kulturelle forskelle er min-

dre udprægede, og målgruppen varierer mindre horisontalt end vertikalt.  

 

• Der er på et generelt plan manglende økonomiske incitamenter til samarbejde om 

udbud af videregående VEU, da det både kan være administrativt tungt, og instituti-

onerne samtidig er konkurrenter på et område med faldende aktivitet. Der er om-

vendt incitament til at skabe de bedst mulige uddannelser og sikre høj volumen, 

hvorfor der er mange samarbejdseksempler på tværs af uddannelsessektoren.  

 

• Institutionerne oplever imidlertid kun i begrænset omfang, at et styrket samarbejde 

vil bidrage til at overkomme barrierer for udbud af videregående VEU. 

 

• I det store billede samarbejder institutionerne kun i nogen grad med private kursus-

udbydere, fordi man dels oplever, at kvaliteten hos de private virksomheder er for 

lav, og fordi de i dette samarbejde kan være nødsaget til at gå på kompromis med 

den forskningsbaserede efter- og videreuddannelse, der især gør universiteterne 

unikke på markedet. 
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ledelsesrepræsentanter, at deres institution samarbejder om udbud af videregående VEU med ud-

dannelsesinstitutioner af samme type som deres egen (fx samarbejder mellem flere professions-

højskoler). Der er færre institutioner, der samarbejder vertikalt i uddannelsessektoren, hvor man 

enten samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner af en anden type end deres egen 

(fx samarbejder mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler), eller hvor man samarbejder 

med grundlæggende udbydere af VEU (fx samarbejder med erhvervsskoler). Knap to tredjedele 

svarer således, at de samarbejder om udbud af videregående VEU med videregående uddannelses-

institutioner af en anden type end deres egen, mens omtrent fire ud af 10 ledelsesrepræsentanter 

tilkendegiver, at deres institution samarbejder om udbud af videregående VEU med grundlæggende 

VEU-udbydere såsom erhvervsskoler og SOSU-skoler. Endelig svarer to tredjedele af ledelsesre-

præsentanter, at deres uddannelsesinstitution samarbejder med beskæftigelsessystemet, mens lidt 

over halvdelen angiver, at de samarbejder med private aktører om udbud af videregående VEU.  

Figur 9-1: Institutionernes samarbejde med andre udbydere om udbud af videregående VEU 

 
Note: Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Samarbejder I på jeres uddannelsesinstitution om udbud 

af uddannelser og kurser inden for videregående VEU med… 

 

Ovenstående figur tegner samlet set et billede af, at det horisontale samarbejde om udbud af vide-

regående VEU er relativt udbredt, mens omfanget af det vertikale samarbejde på tværs uddannel-

sessektoren er mere begrænset, om end mange uddannelsesinstitutioner samarbejder vertikalt i et 

eller andet omfang. Det er et mønster, der også kommer til udtryk under de gennemførte casebe-

søg. Der er generelt større tradition for og incitament til samarbejde om udbud af videregående 

VEU mellem identiske institutionstyper. Det er der flere årsager til:  

 

For det første er det ganske naturligt med en større grad af horisontalt samarbejde mellem uddan-

nelsesinstitutioner, da de danske erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter indgår 

i hver deres interesse- og samarbejdsorganisation22, ligesom at erhvervsakademier og professions-

højskoler indgår i faglige fælles- og kontaktudvalg for henholdsvis akademiuddannelser og diplom-

uddannelser. Der er dermed allerede skabt mødesteder og fora for horisontalt samarbejde om 

udbud af videregående VEU.  

 

 
22 Danske Erhvervsakademier (https://dkea.dk/), Danske Professionshøjskoler (https://xn--danskeprofessionshjskoler-

xtc.dk/) og Danske Universiteter (https://dkuni.dk/) 
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For det andet er det ifølge institutionerne nem-

mere at samarbejde med uddannelsesinstitutio-

ner af samme type som deres egen, fordi at man 

dermed er underlagt samme regler og lovgiv-

ning. Det betyder, at samarbejdet er forbundet 

med mindre administrativt arbejde, hvorfor om-

kostningerne ved det horisontale samarbejde er lavere end det vertikale samarbejde, der af flere 

bliver italesat som tungt og besværligt.  

 

For det tredje er der nogle kulturelle forskelle mellem institutionerne, der er mere udpræget, når 

man bevæger sig vertikalt i uddannelsessektoren relativt til det horisontale samarbejde, hvor ud-

dannelsesinstitutionerne typisk er mere ligesindede. I forlængelse heraf er der også forskel på, 

hvilke målgrupper de forskellige institutionstyper har for deres udbud af videregående VEU. Er-

hvervsakademierne er især orienteret mod pri-

vate virksomheder qua deres erhvervsmæssige 

fokus, hvorimod professionshøjskolerne i højere 

grad er rettet mod den offentlige sektor med fo-

kus på de store velfærdsområder. I den forstand 

er der ikke altid hverken aftagermæssig eller fag-

lig synergi mellem institutionerne, og institutio-

nerne ser derfor ikke nødvendigvis et stort behov 

for at skabe sammenhæng på tværs af uddannel-

sessektoren gennem samarbejder.  

 

Der er således noget, der tyder på, at organiseringen af udbuddet på henholdsvis erhvervsaka-

demier, professionshøjskoler og universiteter gør det vanskeligt at styrke den vertikale sammen-

hæng og udnytte eventuelle synergier mellem uddannelsesområder på tværs af institutionstyper. 

Det understreges ved, at næsten halvdelen af de adspurgte ledelsesrepræsentanter i spørgeske-

maundersøgelsen svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad udnytter eventuelle potentialer i 

samarbejdet på tværs af institutionstyper, mens blot to ud af 10 angiver, at de i høj eller meget 

høj grad udnytter potentialer i det vertikale samarbejde om udbud af videregående VEU. 

 

I forhold til samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner mere generelt (såvel vertikalt som 

horisontalt samarbejde) er et andet gennemgående tema under de gennemførte casebesøg, at 

samarbejder om udbud af videregående VEU udgør et dilemma for institutionerne. På den ene side 

er man kollegaer, der har et fælles ønske om at løfte 

efter- og videreuddannelsesområdet, men man er på 

den anden side også konkurrenter, der kæmper om 

de samme markedsandele inden for et markedsom-

råde, der er præget af faldende aktivitet. Dette itale-

sættes af flere institutioner under begrebet ’konkol-

legaer’. I tillæg hertil italesættes gentagende gange 

den tunge administrative byrde, der ofte er forbundet 

med samarbejder. Forskellige institutioner fortæller, 

at et samarbejde om udbud af videregående VEU er 

administrativt tungt, dels fordi man skal checke op på 

kvalitetssikringen hos den samarbejdende uddannelsesinstitution, dels fordi et samarbejde om ud-

bud stiller store krav til koordineringsopgaver såsom mødeafholdelse og godkendelse af undervisere 

på tværs af organisationer. I den forstand kan et samarbejde være en yderligere barriere for udbud 

af videregående VEU i stedet for en drivkraft.  

 

"Det er tungt at lave samarbejde på 

tværs og det handler meget om akkredi-

tering. Det er et politisk ønske om mere 

samarbejde, men det er tungt at få sat i 

værk.” (Faglig leder, Universitet) 

"Det er to forskellige mindset. Det er 

så kulturelt forskelligt, at der sker et 

clash. Jeg tror på, at vi kan samar-

bejde, men vi har skulle drive det 

mest, og derfor går vi efter samarbejde 

med ligesindet. Vi samarbejder til si-

den og ikke opadtil.” (Overordnet le-

delsesrepræsentant, Erhvervsakademi) 

”Det er meget fra case til case, 

hvor meget vi samarbejder. Vi er et 

stykke hen ad vejen konkurrenter, 

som kæmper om markedsandele og 

prestige. Vi vil gerne være first-

movers. Det er ligesom forsknings-

verden; dine kolleger er dine ven-

ner og samtidig dine konkurren-

ter.” (Faglig leder, Universitet) 
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For så vidt angår institutionernes samarbejde 

med private aktører, er der ifølge uddannelses-

institutionerne både fordele og ulemper herved. 

Det italesættes eksempelvis, at deltagerne er 

glade for den vekselvirkning, som man kan opnå 

gennem et fagudbud, der både inkluderer for-

skere med nyeste faglige viden og privatansatte, 

der i højere grad har fingeren på pulsen i forhold 

til praksis. Hvis en underviser ikke har tilstrække-

lig praksistilknytning, kan der være konkrete gevinster at hente gennem et samarbejde med private 

aktører om udbud af videregående VEU. Der er omvendt en lang række institutioner, der er mere 

skeptiske, og særligt universiteterne giver udtryk for, at de helst vil undgå at samarbejde med 

private kursusudbydere om videregående VEU, da det oftest betyder, at de er nødsaget til at gå på 

kompromis med den forskningsbaserede efter- og videreuddannelse, der gør dem unikke på mar-

kedet. Andre medarbejdere giver udtryk for, at private kursusudbydere ikke har de nødvendige 

kompetencer eller kvalitet, og at man derfor ikke ønsker at samarbejde med disse om udbud af 

videregående VEU. I det store billede samarbejder uddannelsesinstitutionerne kun i mindre grad 

med private virksomheder om udbud af videregående VEU, om end man samarbejder på andre 

områder såsom markedsføring og eksterne undervisere.   

 

Som led i spørgeskemaundersøgelsen har ledelsesrepræsentanter, der har angivet, at de samar-

bejder i et eller andet omfang, også skulle besvare, hvad det helt konkret er, at de samarbejder 

med andre udbydere om. Som det fremgår af figuren nedenfor, erklærer næsten to tredjedele af 

alle ledelsesrepræsentanter sig enige i, at deres institution samarbejder med andre udbydere om 

nyudvikling og nytænkning af uddannelser og kurser. I tråd hermed er seks ud af 10 ledelsesre-

præsentanter enige i, at de samarbejder med andre udbydere om udbud og afholdelse af uddan-

nelser af kurser inden for videregående VEU. Omvendt er to ud af 10 ledelsesrepræsentanter uenige 

i selvsamme udsagn.  

Figur 9-2: Omfanget af forskellige former for samarbejder 

Note: ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: Hvor enig eller uenig er I på jeres uddannelsesinstitution 

i følgende udsagn baseret på jeres oplevelser/praksis? 
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"Vi vil helst undgå samarbejde med 

private kursusudbydere om udbud. 

Hvis vi skal være unikke, så skal vi stå 

på, at det er forskningsbaseret efter- 

og videreuddannelse. Hvis man begyn-

der at slå det sammen med private ud-

bydere, så forsvinder det.” (Overord-

net ledelsesrepræsentant, Universitet) 
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Der synes således at være en relativt stor andel, der i et eller andet omfang samarbejder med andre 

udbydere om både nyudvikling og regulært udbud af videregående VEU, om end denne andel er 

lavere, såfremt man spørger vejledere i stedet for ledelsesrepræsentanter. I tråd hermed er der 

også en relativt stor andel, der samarbejder med andre udbydere om at opfange arbejdsmarkedet 

behov for udbud af videregående VEU. Det er imidlertid færre institutioner, der samarbejder med 

udbydere om at skaffe flere deltagere til deres udbud af videregående VEU, ligesom at institutio-

nernes samarbejde om kompetenceudvikling af undervisere inden for videregående VEU synes at 

være relativt begrænset.  

 

Analysen viser, at det især er ledelsesrepræsentanter fra teknik, produktion og IT, der erklærer sig 

enige i, at de samarbejder om henholdsvis udbud og afholdelse af videregående VEU og om at 

skaffe flere deltagere til deres udbud af videregående VEU. Det hænger sandsynligvis sammen med, 

at aktiviteten er relativt lav på de tekniske uddannelser, hvorfor der er et større behov for at sam-

arbejde med andre udbydere, således at man kan sikre tilstrækkelig deltagervolumen. Ledelsesre-

præsentanter fra samfundsfag og økonomi erklærer sig i et stort omfang enige i, at de samarbejder 

med andre udbydere om at opfange arbejdsmarkedets behov for udbud af videregående VEU, hvil-

ket sandsynligvis hænger sammen med, at der generelt 

er større tilbøjelighed til dialog med arbejdsmarkedet og 

aftagere blandt ledelsesrepræsentanter fra netop dette 

fagområde (se kapitel 8).  

 

Den analytiske underopdeling viser videre, at erhvervs-

akademierne er væsentligt mere tilbøjelige til at samar-

bejde relativt til både professionshøjskoler, andre insti-

tutioner og især universiteterne, som konsekvent er den 

institutionstype, der samarbejder mindst med andre udbydere. Det er et helt entydigt mønster fra 

spørgeskemaundersøgelsen, som også kommer tydeligt til udtryk under de gennemførte casebesøg. 

Det hænger imidlertid sammen med, at enkelte universiteter stadigvæk er i gang med den strate-

giske udvikling af videregående VEU. De fortæller således, at man fortsat befinder sig på et tidligt 

stadie, hvor der er behov for at sikre internt samarbejde på tværs af fakulteter inden, at man går 

ud og samarbejder med en anden udbyder af videregående VEU. Det indikerer, at samarbejder om 

udbud af videregående VEU fordrer en rimelig grad af modenhed og erfaring med området. Dette 

billede af de samarbejdsvillige erhvervsakademier hænger sandsynligvis også sammen med, at der 

ikke i samme grad eksisterer store mastodonter blandt de danske erhvervsakademier, som det er 

tilfældet hos både professionshøjskoler og universiteter, og man er derfor mere nødsaget til at 

samarbejde, såfremt man skal sikre tilstrækkelig deltagervolumen og et løft af videregående VEU 

på akademiniveau. Der er eksempelvis for nyligt to erhvervsakademier, der har besluttet at gå 

sammen om ét samlet tilbud af efteruddannelse med én fælles indgang til uddannelser. Forvent-

ningen er, at det forestående samarbejde vil lede til et løft af kvaliteten af det samlede efter- og 

videreuddannelsesområde i regionen.  

 

Endelig viser analysen, at det især er ledelsesrepræsentanter fra andre uddannelsesinstitutioner 

end de tre traditionelle typer, der erklærer sig enige i, at de samarbejder med andre udbydere om 

udbud og afholdelse af videregående VEU. Disse institutioner fortæller under de gennemførte case-

besøg, at det skyldes, at de enten mangler en institutionsakkreditering eller uddannelsesakkredite-

ring, hvorfor de ikke har udbudsret til en lang række uddannelser, der er relevante for deres spe-

cifikke fagområde- og fokus. De er derfor nødsaget til at indgå i samarbejde med mere traditionelle 

videregående uddannelsesinstitutioner om udbud af videregående VEU.  

"Vi har ikke selv ret til at udbyde 

uddannelsen. Derfor er vi nødsa-

get til at samarbejde med en 

professionshøjskole. De har ud-

budsretten, mens vi har alt ek-

spertisen.” (Overordnet ledel-

sesrepræsentant, Anden institu-

tion) 
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9.2 Oplevede potentialer og drivkræfter 

Uddannelsesinstitutionerne oplever kun i begrænset omfang, at et styrket samarbejde vil bidrage 

til at overkomme barrierer for udbud af videregående VEU. Det fremgår af figuren nedenfor, hvor 

ledelsesrepræsentanter har angivet, i hvilken grad de på deres institution oplever, at et styrket 

samarbejde på tværs af uddannelsessektoren, beskæftigelsessystemet og private aktører vil bi-

drage til at overkomme udfordringer for udbud af videregående VEU.  

Figur 9-3: Samarbejde som potentiale til at overkomme udfordringer for udbud af videregående VEU 

 
Note: ’Ved ikke’-svar er taget ud af analysen. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad oplever I på jeres uddannelsesinstitution, 

at et styrket samarbejde med… 

 

Som det fremgår af figuren, ser ledelsesrepræsentanterne det største potentiale i et styrket sam-

arbejde med beskæftigelsessystemet23 efterfulgt af et styrket horisontalt samarbejde mellem to 

identiske institutionstyper. I forhold til sidstnævnte svarer knap en tredjedel af ledelsesrepræsen-

tanterne, at et styrket samarbejde med en videregående uddannelsesinstitution af samme type 

som deres egen i høj eller meget høj grad vil bidrage til at overkomme udfordringer for udbud af 

videregående VEU, mens knap en fjerdedel angiver, at et styrket horisontalt samarbejde slet ikke 

eller kun i mindre grad vil bidrage til at overkomme udfordringer for udbud af videregående VEU.  

 

Hvor der kan spores lidt optimisme i forhold til virkningerne af et styrket horisontalt samarbejde, 

er der blandt ledelsesrepræsentanterne omvendt ikke den store tiltro til, at et styrket vertikalt 

samarbejde på tværs af uddannelsessektoren vil bidrage til at overkomme udfordringer for udbud 

af videregående VEU. Det er således mindre end en femtedel, der svarer, at et styrket samarbejde 

med grundlæggende VEU-udbydere vil bidrage til at overkomme udfordringer for udbud af videre-

gående VEU, hvorimod over halvdelen angiver, at et styrket samarbejde med grundlæggende ud-

bydere af VEU slet ikke eller kun i mindre grad vil bidrage til at overkomme udbudsmæssige udfor-

dringer. I tråd hermed er ledelsesrepræsentanterne tilsvarende skeptiske overfor det vertikale sam-

 
23 I rapporten ”Analyse af beskæftigelsessystemets brug og efterspørgsel af voksen- og efteruddannelse” (Rambøll, 2017) afdækkes barrierer og 

potentialer for samarbejde og koordinering mellem beskæftigelsessystemet og VEU-systemet.  
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arbejde med videregående uddannelsesinstitutioner af en anden type end deres egen (fx samar-

bejder mellem et erhvervsakademi og en professionshøjskole). Næsten fire ud af 10 ledelsesrepræ-

sentanter svarer således, at et styrket samarbejde med en anden slags institutionstype slet ikke 

eller kun i mindre grad vil bidrage til at overkomme udbudsmæssige udfordringer.  

 

Dette mønster hænger igen sammen med de årsager, der er til institutionernes nuværende samar-

bejder. Forskelle i regler og lovgivning for udbud af videregående VEU qua kulturelle forskelle mel-

lem forskellige institutionstyper og ikke mindst uddannelsesinstitutionernes distinkte målgrupper 

betyder, at ledelsesrepræsentanterne ser et større potentiale i det horisontale samarbejde kontra 

det vertikale samarbejde inden for uddannelsessektoren. Det begrænsede potentiale for samarbej-

der mere generelt hænger også sammen med konkurrenceaspektet og de administrative byrder, 

der er relateret til samarbejde om udbud af videregående VEU. Som løsningsforslag til at reducere 

disse samarbejdsrelaterede udfordringer foreslår en enkelt medarbejder, at det skal være muligt at 

indsende en fælles ansøgning om prækvalifikation og eventuelt uddannelsesakkreditering og på den 

måde mindske den administrative byrde, der er forbundet med samarbejde på tværs af uddannel-

sessektoren. Det skal endelig fremhæves, at vejlederne generelt er mere positive i deres oplevelse 

af, hvorvidt et styrket samarbejde – såvel horisontalt som vertikalt – vil bidrage til at overkomme 

barrierer for udbud af videregående VEU. I det store billede ser institutionerne dog ikke det store 

potentiale i samarbejder som middel til at overkomme barrierer for udbud af videregående VEU. 

 

Selvom institutionerne generelt set ikke ser det store potentiale i samarbejder som middel til at 

overkomme barrierer for udbud af videregående VEU, er der under de gennemførte casebesøg ble-

vet fremhævet flere eksempler på gode samarbejder, ligesom at der italesættes flere fordele ved 

samarbejder generelt. For det første er samarbejde – især det horisontale samarbejde – om udbud 

af videregående VEU et middel til at mindske risikoen for såkaldt kannibalisme i markedet, hvor 

uddannelsesinstitutioner tilbyder den samme akademi- diplom eller masteruddannelse, og hvor del-

tagervolumen derfor bliver så lav, at det ikke længere kan svare sig at udbyde uddannelsen. Her 

kan et samarbejde med andre udbydere om udbud og afholdelse af videregående VEU være med 

til at sikre en tilstrækkeligt stor deltagervolumen, således det er økonomisk bæredygtigt at udbyde 

uddannelsesforløbet.  

 

For det andet peger spørgeskemaundersøgelsen på, at samarbejder om nyudvikling og nytænkning 

af videregående VEU er et af de genstandsfelter, hvor konkurrenceaspektet er mindre udpræget og 

hvor man i højere grad kan være fælles om at om løfte efter- og videreuddannelsesområdet. For 

det tredje er der også en relativt stor andel, der samarbejder om at opfange arbejdsmarkedet behov 

for udbud af videregående VEU. I forrige kapitel stod det klart, at institutionerne generelt opfatter 

dialogen med aftagere og arbejdsmarked som en væsentlig drivkraft for udbud af videregående 

VEU. Der kan derfor være konkrete gevinster at hente gennem et samarbejde om at opfange ar-

bejdsmarkedet behov for udbud af videregående VEU. I interviewene giver medarbejdere udtryk 

for, at det specielt er i fagmiljøer og ikke mindst via personlige netværk, at disse tværgående 

behovsafdækninger opstår, og at dette samarbejde om behovsafdækning kan være en katalysator 

for et efterfølgende succesfuldt samarbejde om udbud og afholdelse af videregående VEU. 
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Bilag 1: Metode 
Dette metodebilag skal læses i forlængelse af afsnit 2.2 i hovedrapporten. Formålet med bilaget er 

dels at give en mere detaljeret præsentation af dataindsamlingsprocessen for såvel den kvantitative 

som kvalitative afdækning af barrierer og potentialer for udbud af videregående VEU, dels at give 

en samlet beskrivelse af analysens datagrundlag.  

 

Afsnittet nedenfor beskriver indledningsvist dataindsamlingsprocessen, herunder etablering af re-

spondentdatabaser og udsendelse af spørgeskemaer, datagrundlaget og robusthedsanalysen for 

den kvantitative dataindsamling. I forlængelse heraf præsenteres analysens kvalitative datagrund-

lag samt metodiske valg og processer, herunder analysens strategiske caseudvælgelse, rekrutte-

ringsproces, interview- og kodningstilgang. 

 

Kvantitativ dataindsamling  

Som led i denne analyse er der gennemført en heldækkende spørgeskemaundersøgelse blandt le-

delsesrepræsentanter og vejledere fra uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående VEU. 

Formålet med denne kvantitative breddeafdækning har dels været at tilvejebringe et bredt indblik 

i de barrierer, som udbyderne af videregående VEU oplever, dels at afdække konkrete erfaringer 

med at overkomme disse barrierer for udbud af videregående VEU. 

 

Spørgerammen er udarbejdet med afsæt i 18 specifikke hypoteser omkring barrierer for udbud af 

videregående VEU, der er formuleret som led i projektets opstartsfase med afsæt i et desk studie 

af eksisterende analyser og evalueringer på området samt otte eksplorative telefoninterviews med 

nøgleaktører på området. De 18 hypoteser fremgår af figuren nedenfor.  

Figur B-4: Hypoteser omkring barrierer for udbud af videregående VEU 

 

 

I forlængelse heraf er spørgeskemaet blevet pilottestet af fire ledelsesrepræsentanter med henblik 

på yderligere kvalitetssikring af skemaernes sværhedsgrad, spørgsmålsformuleringer, svarkatego-

rier og længde. På baggrund af ovenstående pilottest er spørgeskemaerne efterfølgende blevet 

tilpasset til deres endelige form forud for udsendelse. 
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Med henblik på at målrette spørgeskemaundersøgelsen de rette personer, er de enkelte uddannel-

sesinstitutioner blevet bedt om at udpege relevante ledelsesrepræsentanter og vejledere. Vi har 

konkret beskrevet i en e-mail, hvad vi forstår med ledelsesrepræsentanter og vejledere24. Tidligere 

analyser har vist, at der kan være væsentlige forskelle i barrierer og potentialer på tværs af både 

fagområder og uddannelsesniveauer. Af denne årsag har vi bedt uddannelsesinstitutionen om at 

fremsende kontaktoplysninger på én ledelsesrepræsentant for hvert fagområde. Hvis institutionerne 

inden for samme fagområde udbyder videregående VEU på flere uddannelsesniveauer, er de lige-

ledes blevet bedt om at besvare et spørgeskema per uddannelsesniveau. I tråd hermed har uddan-

nelsesinstitutionen skulle angive flere vejledere, såfremt deres vejledere er forankret i et specifikt 

fagområde. Tabellen nedenfor angiver både svarprocent og antal besvarelser for hele spørgeske-

maundersøgelsen og fordelt mellem de to respondentgrupper.  

Tabel B-1: Oversigt over svarprocent 

Målgruppe Antal inviterede Antal svar Svarprocent 

Samlet 189 133 70 

Ledelsesrepræsentanter 125 88 70 

Vejledere 76 52 68 

Note: Der er frafaldet en enkelt respondent, der stod som langtidssygemeldt i alle udsendelsesrunder. Tre respondenter har 

valgt ikke at give samtykke til, at vi kan bruge og behandle deres svar og oplysninger, hvorfor disse ikke indgår i det samlede 

respondentgrundlag, som fremgår ovenfor. Endelig er der enkelte respondenter, der både varetager en ledelses- og vejleder-

funktion. Disse indgår derfor både blandt gruppen af ledelsesrepræsentanter og blandt gruppen af vejledere.  

 

I rapporten præsenteres som udgangspunkt alene resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt 

ledelsesrepræsentanter, eftersom disse har en overordnet og strategisk indsigt i barrierer og po-

tentialer for udbud af videregående VEU. I rapporten inddrages videre resultater fra vejlederne i de 

tilfælde, hvor der er væsentlige forskelle mellem respondentgruppernes besvarelser. Vejlederne 

kan med deres sektor- og fagekspertise kvalificere og nuancere ledelsesperspektivet og indgår der-

med som en værdifuld datakilde i analysen.  

 

Som en del af rekrutteringsfasen og spørgeskemaundersøgelsen er der både indsamlet viden om 

den institutionstype, som respondenten arbejder for, samt de fagområder som respondenter arbej-

der med til dagligt. Figuren nedenfor viser fordelingen af de deltagende ledelsesrepræsentanter på 

institutionstype.  

Figur B-5: Fordeling af ledelsesrepræsentanter på institutionstype 

  

Note: N=88. De fire ledelsesrepræsentanter fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole indgår både blandt gruppen af 

respondenter, der arbejder på en professionshøjskole, og blandt gruppen af respondenter, der arbejder på et erhvervsakademi. 

 
24 Med ledelsesrepræsentanter forstår vi ledere, konsulenter eller lignende, som har strategisk indsigt i barrierer og potentialer forbundet med 

udvikling og udbud af videregående VEU. Med vejledere forstår vi ansatte, som vejleder omkring videregående VEU-tilbud.  
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Som det fremgår af figuren, er analysen baseret på en relativ ligelig fordeling af ledelsesrepræsen-

tanter på tværs af de traditionelle institutionstyper. Der er en lidt større andel af ledelsesrepræsen-

tanter, som arbejder ved en professionshøjskole eller et universitet relativt til andelen af ledelses-

repræsentanter, som arbejder ved et erhvervsakademi eller ved andre uddannelsesinstitutioner. 

Det antages at hænge sammen med, at professionshøjskoler og universiteter qua deres størrelse 

oftest udbyder videregående VEU på tværs af mange fagområder, hvorfor der tilsvarende er flere 

ledelsesrepræsentanter fra disse store institutioner. Figuren nedenfor viser fordelingen af ledelses-

repræsentanter på fagområder.  

Figur B-6: Fordeling af ledelsesrepræsentanter på fagområder 

Note: N=88. Det har været muligt at angive mere end ét fagområde, da mange ledelsesrepræsentanter arbejder på tværs af 

fagområder hos deres respektive uddannelsesinstitution. Spørgsmålsformulering: Hvilken af nedenstående kategorier afspejler 

bedst, hvilket fagområde du arbejder med på din uddannelsesinstitution? 

 

Figuren viser, at den største andel af de medvirkende ledelsesrepræsentanter arbejder med fag-

området ledelse (43 pct.) efterfulgt af teknik, produktion og IT (31 pct.) samt det samfundsfag-

lige/økonomisk-merkantile fagområde (30 pct.). Endelig er der en forholdsvis stor andel (hhv. 22 

pct. og 18 pct.), der arbejder med pædagogik eller sundhed. Der er færrest ledelsesrepræsentanter 

i undersøgelsen, som arbejder med medier og kommunikation (7 pct.) samt det naturfaglige om-

råde (6 pct.). Denne fordeling af ledelsesrepræsentanter på fagområder afspejler i rimelig grad 

fordelingen af deltagere på de enkelte fagområder, om end der synes at være en mindre overre-

præsentation af ledelsesrepræsentanter inden for teknik, produktion og IT, der rent aktivitetsmæs-

sigt fylder mindre end eksempelvis det pædagogiske fagområde25.  

 

Den kvantitative data er analyseret på tværs af besvarelser fra alle ledelsesrepræsentanter ved 

hjælp af frekvensanalyser. Med denne analysetilgang opnås der viden om, hvad ledelsesrepræsen-

tanter ved institutionernes fagområder oplever af barrierer og potentialer for udbud af videregående 

VEU, ligesom at denne analysetilgang indfanger den variation, der er på tværs af fagområder inden 

for én uddannelsesinstitution. Med denne analysetilgang er det som udgangspunkt ikke muligt at 

udlede, hvor store/små barrierer de videregående institutioner som samlede enheder oplever, da 

vi i så fald risikerer at overrepræsentere de store uddannelsesinstitutioner, som typisk har flere 

 
25 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (VEUVID10). 
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ledelsesrepræsentanter med i spørgeskemaundersøgelsen relativt til de mindre institutioner, hvor 

man enten dækker færre fagområder, eller hvor den samme leder dækker flere fagområder. 

 

Vi har imidlertid foretaget en robusthedsanalyse af vores kvantitative analyser, hvor vi sammenlig-

ner gennemsnit for hvert spørgsmål på tværs af besvarelser fra alle ledelsesrepræsentanter med 

en alternativ analysetilgang, hvor vi analyserer data på institutionsniveau ved at aggregere besva-

relser inden for den enkelte institution, således at hver uddannelsesinstitution indgår med ét gen-

nemsnit på hvert enkelt spørgsmål. Denne robusthedsanalyse viser, at der kun er mindre forskelle 

i gennemsnit afhængigt af, om vi ser på tværs af besvarelser fra alle ledelsesrepræsentanter, eller 

om vi analyserer data på institutionsniveau ved at aggregere besvarelser inden for den enkelte 

institution. Der kan i de enkelte spørgsmål således maksimalt identificeres en forskel på 0,25, hvil-

ket er en relativt begrænset forskel (6,25 pct. point) på en skala fra 1 til 5. De fleste forskelle i 

gennemsnit er mellem 0,01 og 0,15. Disse relativt små forskelle hænger sammen med, at der er 

variation inden for de enkelte uddannelsesinstitutioner som følge af, at deres ledelsesrepræsentan-

ter dækker forskellige fagområder og dermed også oplever forskellige barrierer og potentialer. 

 

Kvalitativ dataindsamling  

Foruden spørgeskemaundersøgelsen er der også gennemført casebesøg på 12 udvalgte uddannel-

sesinstitutioner, som udbyder videregående VEU. Disse casebesøg bidrager med mere dybdegående 

viden om årsagerne til og sammenhængene mellem de oplevede barrierer og drivkræfter samt 

afdækker konkrete eksempler på, hvordan barriererne succesfuldt kan overkommes lokalt.  

 

De 12 institutioner er udvalgt med afsæt i en strategisk caseudvælgelse i to trin. Det første trin i 

denne strategiske udvælgelse af cases er baseret på en klyngeanalyse, hvor samtlige uddannelses-

institutioner er placeret i klynger alt efter, om de oplever henholdsvis små, middel eller store bar-

rierer i hver af spørgeskemaundersøgelsens seks analysetemaer. Respondenternes besvarelser er 

konkret blevet aggregeret på institutionsniveau, hvorefter der er udarbejdet seks indeks over bar-

rierer – et for hvert tema – der alle bevæger sig fra 1 (store barrierer) til 5 (få barrierer). De seks 

indekskonstruktioner fremgår af boksen nedenfor. 

Boks B-1: Analysens indeks over barrierer for udbud af videregående VEU 

Indeks 1: Lovgivning, regler og tilrettelæggelse 

- … de gældende regler generelt giver jer tilstrækkelig mulighed for at udbyde uddannelser og kurser 

inden for videregående VEU?  

- … de gældende regler om geografisk dækningsområde giver jer tilstrækkelig mulighed for at udbyde 

uddannelser og kurser inden for videregående VEU? 

- … de gældende regler giver jer tilstrækkelig mulighed for at tilrettelægge skræddersyede forløb in-

den for videregående VEU, der matcher arbejdsmarkedets behov? 

- *De gældende regler begrænser vores mulighed for at udbyde fagspecifikke kurser eller korte kur-

ser inden for videregående VEU. 

- *Opbygningen af uddannelserne gør det udfordrende at sikre fleksibilitet i uddannelsernes tilrette-

læggelse. 

- … muligheden for at oprette særskilte moduler vil/har bidraget til at imødekomme nye behov i ar-

bejdsmarkedet? 

Indeks 2: Økonomiske incitamenter 

- … de gældende økonomiske regler gør det attraktivt for uddannelsesinstitutionen at udbyde uddan-

nelser og kurser inden for videregående VEU? 

- … virksomhedernes efterspørgsel giver jer tilstrækkelig mulighed for, at I kan tilbyde et udbud af 

uddannelser og kurser inden for videregående VEU med den nødvendige bredde? 
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- *Virksomhedernes efterspørgsel efter skræddersyede kurser i henhold til regler om indtægtsdækket 

virksomhed gør det vanskeligt at opretholde kapacitet i de offentligt udbudte videregående VEU-

forløb. 

- *De gældende økonomiske regler gør det mindre attraktivt at udbyde uddannelser og kurser inden 

for videregående VEU sammenlignet med de videregående fuldtidsuddannelser. 

- *Høje etableringsomkostninger begrænser vores udbud af nye uddannelser og kurser inden for vi-

deregående VEU. 

- *Konkurrence fra private virksomheder gør det mindre attraktivt at udbyde kurser inden for videre-

gående VEU. 

Indeks 3: Ledelse og kultur 

- Videregående VEU bliver strategisk prioriteret af ledelsen på samme niveau som de videregående 

fuldtidsuddannelser. 

- Ledelsen på vores uddannelsesinstitution opfatter arbejdet med videregående VEU som en kerneop-

gave. 

- Videregående VEU har samlet set høj prestige blandt medarbejderne (undervisere, vejledere mv.) 

på vores uddannelsesinstitution. 

Indeks 4: Kapacitet og kompetencer 

- … jeres uddannelsesinstitution har tilstrækkelige faciliteter til at udbyde uddannelser og kurser in-

den for videregående VEU? 

- … jeres uddannelsesinstitution har tilstrækkelige underviserressourcer til at udbyde uddannelser og 

kurser inden for videregående VEU? 

- … underviserne på de videregående fuldtidsuddannelser har de nødvendige kompetencer til at un-

dervise i uddannelser og kurser inden for videregående VEU? 

- … underviserne på de videregående fuldtidsuddannelser har tilstrækkelige incitamenter til at under-

vise i uddannelser og kurser inden for videregående VEU? 

- Vi gør i høj grad brug af eksterne undervisere til gennemførelse af uddannelser og kurser inden for 

videregående VEU. 

- Vi arbejder aktivt på at forankre viden fra eksterne undervisere i vores uddannelser og kurser inden 

for videregående VEU. 

Indeks 5: Dialog med aftagere og arbejdsmarked 

- Vi har løbende dialog med potentielle aftagere/målgrupper om eventuelle behov for uddannelser og 

kurser inden for videregående VEU. 

- Vi har faste procedurer for, hvordan vi opfanger arbejdsmarkedets behov for kursusudbud inden for 

videregående VEU. 

- Vi er aktivt opsøgende over for arbejdsmarkedet og aftagerne i forhold til at sikre et tilstrækkeligt 

antal kursister på vores uddannelser og kurser. 

- … I har viden om behovene blandt jeres (potentielle) målgrupper? 

Indeks 6: Samarbejde med andre udbydere 

- … udnytter I på jeres uddannelsesinstitution eventuelle potentialer i samarbejdet på tværs af insti-

tutionstyper? 

- Vi samarbejder med andre VEU-udbydere om at opfange arbejdsmarkedets behov for kursusudbud 

inden for videregående VEU. 

- Vi samarbejder med andre VEU-udbydere om nyudvikling og nytænkning af uddannelser og kurser 

inden for videregående VEU. 

- Vi samarbejder med andre VEU-udbydere om udbud og afholdelse af uddannelser og kurser inden 

for videregående VEU. 

- Vi samarbejder med andre VEU-udbydere om udbud og afholdelse af uddannelser og kurser inden 

for videregående VEU. 

- Vi samarbejder med andre VEU-udbydere om kompetenceudvikling af undervisere inden for videre-

gående VEU. 
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Note: Spørgsmål markeret med en * er vendt om, således at 1 er lig med få barrierer og 5 er lig med store barrierer. Indeks-

konstruktionerne består af såvel spørgsmål som udsagn for spørgeskemaundersøgelsen.  

 

Det andet trin i den strategiske caseudvælgelse bestod i at udvælge én institution fra hver klynge, 

således at der under hvert tema udvælgelses en uddannelsesinstitution med henholdsvis få og store 

barrierer. Disse institutioner er udvalgt med afsæt i en kriteriestyret udvælgelsesmetode, der er 

drevet af følgende tre kriterier:  

 

- Uddannelsesinstitutioner der i de åbne svarkategorier give gode eksempler på, hvordan de 

er lykkes med at overkomme barrierer inden for den pågældende tematik. 

- Geografisk spredning af de udvalgte institutioner. 

- Lige fordeling på tværs af de traditionelle institutionstyper.  

 

Den endelige caseudvælgelse blev foretaget i dialog med SFU og resulterede i følgende fordeling af 

uddannelsesinstitutioner:  

Tabel B-2: Oversigt over udvalgte uddannelsesinstitutioner fordelt på institutionstype  

Institutionstype Antal inviterede 

Universitet 3 

Professionshøjskole 3 

Erhvervsakademi 4 

Anden uddannelsesinstitution 2 

Note: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole indgår i ovenstående optælling som en professionshøjskole. Det egentlige 

antal erhvervsakademier i den kvalitative dataindsamling består af fem forskellige institutioner, hvis UCL både tælles med som 

et erhvervsakademi og en professionshøjskole. 

 

Som det fremgår af tabellen, er den strategiske caseudvælgelse baseret på en relativt lige fordeling 

af traditionelle uddannelsesinstitutioner (universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakade-

mier), ligesom der også er repræsenteret to institutionstyper, der kun i begrænset omfang udbyder 

videregående VEU.  

 

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det ligeledes lykkes at skabe geografisk spredning i det 

kvalitative datagrundlag. Denne geografiske spredning afspejler i rimelig grad den reelle fordeling 

af videregående uddannelsesinstitutioner i de enkelte regioner.  

Tabel B-3: Oversigt over udvalgte uddannelsesinstitutioner fordelt på geografi.  

Institutionstype Antal inviterede 

Region Syddanmark 4 

Region Nordjylland 1 

Region Midtjylland 3 

Region Hovedstaden 3 

Region Sjælland 1 
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Som led i de 12 casebesøg har vi for så vidt muligt gennemført interviews med aktører fra flere 

forskellige organisatoriske niveauer hos de enkelte uddannelsesinstitutioner: 

 

• Én overordnet ledelsesrepræsentant. 

• Faglige ledelsesrepræsentanter, der dækker de forskellige fagområder, som institutionen 

udbyder. 

• Én eller flere vejledere. 

• Såvel eksterne som interne undervisere på tværs af forskellige fagområder.  

 

De enkelte interviewguides er lighed med spørgeskemaundersøgelsen udarbejdet på baggrund af 

de udviklede hypoteser, den indledende desk research og de eksplorative interviews med nøgleak-

tører, som alt er gennemført i opstartsfasen. Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over data-

grundlaget for den kvalitative dataindsamling.  

Tabel B-4: Oversigt over casebesøg 

Respondenttype Antal deltagere 

Overordnet ledelsesrepræsentanter 12  

Faglige ledelsesrepræsentanter 35  

Vejledere 25 

Undervisere 34 

 

Hvert casebesøg har været af omtrent én dags varighed og har bestået af en kombination af per-

sonlige interviews og fokusgruppeinterviews. Det har i enkelte tilfælde ikke været muligt at samle 

alle aktører på tværs af de organisatoriske niveauer, hvorfor der efterfølgende er gennemført et 

eller flere telefoninterview med de pågældende institutioner.  

 

Analysen af interviewdata er gennemført på baggrund af en lukket og hypotesedrevet kodning, hvor 

det indsamlede materiale er blevet inddelt i analysen temaer og kategoriseret med afsæt i de 18 

hypoteser med henblik på at skabe overblik og systematik i analysen af det kvalitative datagrund-

lag. Kodningen følger en tostrenget tilgang. Dels er kodningen casespecifik, hvilket giver mulighed 

for at tage højde for institutionsspecifikke karakteristika i analysen. Herigennem kan vi identificere 

drivkræfter og barrierer, der knytter an til specifikke fagområder og institutionstyper. Dels er kod-

ningen tematisk, hvor vi ser på tværs af cases og analyserer tværgående temaer og tendenser for 

at få indblik i barrierer og gode erfaringer, der går på tværs af den samlede population.  

 

Som det fremgår af tabellen, er indeværende analyse alt i alt baseret på et omfangsrigt kvalitativt 

datagrundlag. De kvalitative interviewdata inddrages løbende i rapporten og supplerer således de 

kvantitative analyser med underbyggende indsigter, væsentlige perspektiver og interessante nuan-

cer, hvad angår barrierer og ikke mindst potentialer i udbud af videregående VEU. 


