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Undersøgelse 

Værdi af KI-miniuddannelsen Records Manager 

 

Hovedpointer 

 Flertallet har (næsten) ingen viden om Records Management (RM), men har valgt miniuddannelsen 

som et springbræt til at  

o tilegne sig ny eller mere viden  

o få job indenfor feltet   

o få be- eller afkræftet om RM er noget for dem  

 

 Udbyttet var især et stærkere fagligt sprog, som bidrager positivt til employability 
  

 Miniuddannelsen har forbedret deltagernes muligheder for at få et nyt job 
 

 Arbejdsgivere vil gerne medfinansiere kompetenceløft til et nyt arbejdsområde som RM 
 

 Studerende har flest RM kompetencer  
 

 

Om undersøgelsen  
KI har ultimo 2021 lavet en kvantitativ undersøgelse om værdi og effekt Records manager 
miniuddannelsen blandt de medlemmer, der siden 2016 har taget uddannelsen. Det er i alt 12 
hold og minuddannelsen baserer sig på 5 hele dage.  2 kurser i 2021 er afholdt on-line pga. 
Corona.  42% af de inviterede har gennemført undersøgelsen. 
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1) Motivation & udbytte 

Hvem har valgt at tage miniuddannelsen 

I alt 48% af deltagerne var ikke i beskæftigelse – dvs. ledige eller studerende. 47% var i beskæftigelse og 5% 

var i opsagt stilling eller på orlov (=andet). 

Det er således overvejende ledige, der har valgt uddannelsen for at forbedre jobmuligheder.  2. og 3. 

største gruppe af deltagerne kommer fra statslige og private arbejdspladser, hvor der er gode muligheder 

for at arbejde med RM.  

Figur 1: Deltagers beskæftigelsesstatus ved uddannelsesstart 

 

 

Deltagernes formål med at tage miniuddannelsen  

Flest deltagere med 35%, peger på muligheden for at forbedre jobmuligheder, som hænger sammen med 

den store andel af ledige samt en mindre andel studerende, der har taget uddannelsen.  

Næsten hver fjerde deltager er nysgerrig på, om denne fagdisciplin er noget for dem, og har valgt at 

investere ressourcer i af få det be- eller afkræftet.  

Endelig er en stor motivation for deltagelse, at blive dygtigere til fagområdet. Det angiver hvert femte 

deltager og det gælder særligt de stats- og privatansatte jf. figur 3.  Det hænger sammen med at der 

historisk særligt er job af denne type på statslige og private arbejdspladser.  

Det er især privatansatte, der peger på muligheden for at skifte jobområde internt, som motivation for at 

tage miniuddannelsen. 
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Figur 2: Hvad var dit (oprindelige) formål med at deltage i miniuddannelsen? 

 

 

Figur 3 Hvad var dit (oprindelige) formål med at deltage i miniuddannelsen krydset med 

beskæftigelsessituation  
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Om formålet blev opfyldt 

De medlemmer, der ønskede at finde ud at, om uddannelsen var noget for dem, eller at blive dygtigere har 

i meget høj grad fået opfyldt deres forventning.  

At skifte job internt, eksternt eller gå fra ledighed til job ligger pænt i opfyldelsesgrad – men forventeligt 

ikke helt i top, da flere faktorer vil være spil for at nå i mål.  

Fra kommentarer fra dem der ikke fik opfyldt deres initiale formål fremgår det, at nogle medlemmer 

efterfølgende fik tilbudt job med andet indhold end RM.  

 

Figur 4: Blev dit formål med deltagelsen opfyldt? 

 

 

 

Viden om Records Management  

Næsten halvdelen af deltagerne har intet eller lidt kendskab til RM, og yderligere 40% meget lille kendskab. 

Det lave kendskab går på tværs af de fleste medlemsbaggrunde. Bedst kendskab til RM som gruppe har de 

studerende. 
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Figur 5: I hvilken grad havde du kendskab/viden om records management før din deltagelse? 

  

 

 

2) Investeringen i tid og kroner 

Hvem har betalt for miniuddannelsen 

En del ledige har fået betalt for miniuddannelsen som led i en fratrædelsesaftale eller af hjemkommunens 

jobcenter som del af en beskæftigelsesrettet indsats. Det ligger i besvarelser under ”Andet?”.  

Arbejdsgivere finansierer uddannelsen, når medlemmet skal blive dygtigere til sit nuværende job, men også 

når formålet har været at skifte jobområde internt og i tilfælde, hvor formålet er at finde ud af om RM er 

noget for deres medarbejder jf. figur 7.   
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Figur 6: Hvem har betalt for miniuddannelsen fordelt på beskæftigelsesstatus 

 

  

Figur 7: Hvem har betalt for miniuddannelsen fordelt på formål med at tage uddannelsen 
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Arbejdstid eller fritid? 

I de tilfælde, hvor udbyttet er relateret til værdiskabelsen på en arbejdsplads har deltagerne brugt 

arbejdstid; at blive dygtigere til RM eller at blive opkvalificeret til at varetage et nyt jobområde på 

arbejdspladsen.  

Der er også brugt arbejdstid for 1/3 af de deltagere, der ønskede at finde ud af om RM er noget for dem.   

 

Figur 8: Brugte du arbejdstid eller fritid på at deltage i uddannelsen? 

  

 

3. Kompetencen 

Om den kompetencemæssige forskel/effekt af miniuddannelsen  

Uafhængigt af det oprindelige formål med deltagelsen peger 40% på, at miniuddannelsen har bidraget til at 

deltagere har fået et stærkere fagligt sprog.  

Tæt på med 39 % angiver deltagerne, at de har fået forbedret deres muligheder for at få et nyt job, lidt 

flere end de 35%, som havde dette specifikke formål med deltagelsen i miniuddannelsen.  

Hver fjerde angiver, at de nu kan udføre deres opgaver mere kompetent, og det tal skal ses i sammenhæng 

med, at det er en lille andel af deltagerne, der ved uddannelsesstart arbejdede med RM. 
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Figur 9: Hvilken kompetencemæssig forskel/effekt havde miniuddannelsen?  

 

 

  

Det nye job  

14% af deltagerne jf. figur 9, angiver at miniuddannelsen har bidraget til at de har skiftet arbejdsplads. 

Flertallet med 62%, fik job i en privat virksomhed, næst flest med 25% angiver, at de fik ansættelse i en 

statslig arbejdsplads og 12% fik et kommunalt job.  
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Figur 9: Dit jobskifte; hvilken type ansættelse fik du?  

  

 

  


