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Beskrivelse af respondenterne 
Spørgeskemaet, der danner baggrund for resultaterne i rapporten ”Responsive Erhvervsuddannelser”, 

er blevet udsendt til samtlige medlemmer af de faglige og lokale uddannelsesudvalg for mureruddan-

nelsen, tømreruddannelsen, bygningssnedkeruddannelsen, elektrikeruddannelsen, VVS-energiuddan-

nelsen, industriteknikeruddannelsen og kontoruddannelsen. Svarprocenterne for de forskellige uddan-

nelsesretninger er vist i nedenstående figur. 

 

Uddannelsesretning Population Besvarelser Svarprocent 

Bygningssnedker 76 36 47,4 pct. 

Elektriker 213 86 40,4 pct. 

Industritekniker 184 73 39,7 pct. 

Kontoruddannelserne 311 119 38,3 pct. 

Murer 159 58 36,5 pct. 

Træfagenes byggeuddannelse 178 71 39,9 pct. 

VVS-energiuddannelsen 123 42 34,1 pct. 

Note: Respondenter fra både faglige udvalg og LUU’er. Spørgsmål: Hvilken uddannelse repræsenterer det udvalg, du er medlem af? (Hvis du er 

medlem af flere end ét udvalg, så vælg da det udvalg, du ønsker at afgive besvarelse til) (n = 421). 

 

 

Der er 78 medlemmer af de syv faglige udvalg, hvoraf 44 har 

besvaret spørgeskemaet. Tilsvarende er der 1165 medlem-

mer af de syv uddannelsers lokale uddannelsesudvalg, 

hvoraf 377 har besvaret spørgeskemaet.  

 

Af de respondenter, der har svaret på spørgeskemaet, er 79 

pct. mænd, og 21 pct. er kvinder. 70 pct. af kvinderne kom-

mer fra kontoruddannelsen. Gennemsnitsalderen er 52,9 år. 

 

18 pct. af respondenterne er formænd for deres respektive 

udvalg, mens 14 pct. er næstformænd. 15 pct. er uddannel-

sesledere eller uddannelseschefer. Desuden er 10 pct. læ-

rerrepræsentanter og en halv pct. er elevrepræsentanter. 43 

pct. af respondenterne har svaret, at de ikke hører til inden 

for nogen af disse kategorier. Det dækker over de menige 

medlemmer fra arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisatio-

nerne. 

 

 

Note: Respondenter fra LUU’er. Spørgsmål Er du 

derudover… (n = 421). 
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Respondenternes fordeling mellem de fem regioner er nogenlunde lige. Det fremgår af tabellen neden-

for.  

 
Note: Respondenter fra LUU’er. Spørgsmål: Hvor i landet er erhvervsskolen placeret? (n = 356). 

 

Fordelingen mellem repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne er også nogen-

lunde lige. 35 pct. af respondenterne repræsenterer en arbejdstagerorganisation, 31 pct. repræsenterer 

en arbejdsgiverorganisation, og 26 pct. repræsenterer en uddannelsesinstitution.  

 

Inden for gruppen af arbejdsgiverrepræsentanter kommer 20 

pct. fra en virksomhed med 10 eller færre medarbejdere, 21 

pct. fra en virksomhed med 11-25 medarbejdere, 19 pct. fra en 

virksomhed med 26-50 medarbejdere, 19 pct. fra en virksom-

hed med 51-250 medarbejdere og 22 pct. fra en virksomhed 

med over 250 medarbejdere. 

 

Omkring halvdelen af respondenterne har haft deres nuvæ-

rende udvalgspost i fem år eller kortere, mens den anden halv-

del har haft den i længere end fem år. De fleste har haft deres 

nuværende udvalgspost i ét år (14 pct.), to år (11 pct.) eller tre 

år (10 pct.). 

 

 

 

 

 

 
Note: Respondenter fra LUU’er. Spørgsmål Hvem re- 

præsenterer du i udvalget? (n = 421). 

 

Region 
Nordjylland

Region 
Midtjylland

Region 
Syddanmark

Region 
Sjælland

Region 
Hovedstaden

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30,6 
%

35,4 
%

26,4 
%

7,6 
%

Arbejdsgiver

Arbejdstager

Uddanelsesinstitutionen

Andet


