Planche 1

Kompetence i samspil med
vækst og arbejdskraft m.v.

KONKURRENCE

KOMPETENCE
KOMPETENCE
/UDDANNELSE
/UDDANNELSE

UDBUD
UDBUD AF
AF
ARBEJDSKRAFT
ARBEJDSKRAFT

VÆKST

VIRKSOMHEDERS
VIRKSOMHEDERS
RAMMERAMMEBETINGELSER
BETINGELSER

EFTERSPØRGSEL
EFTERSPØRGSEL
PÅ
PÅ
ARBEJDSKRAFT
ARBEJDSKRAFT

FORKLARING:
Der er et samspil mellem de beskrevne faktorer og kompetence/uddannelse har
en vigtig rolle. Faktorerne påvirker gensidigt hinanden og nogle ændres hurtigere
og er mere direkte, mens andre er langsommere og mere indirekte. Konkurrence
vil også have en påvirkning på billedet.
SPØRGSMÅL:
1) Hvordan er samspillet mellem vækst og kompetence/uddannelse?
2) Hvordan er samspillet mellem udbuddet af arbejdskraft og
kompetence/uddannelse?
3) Konkurrencesituationen påvirker. Er det lokal konkurrence, er effekten på
beskæftigelsen ofte relativt neutral, men er det udefra kommende konkurrence,
kan effekten være dramatisk. Hvordan kan kompetenceudvikling forbedre
konkurrenceevne?
4) Hvad kan der gøres for at sikre, at enkeltpersoner ikke fravælger
kompetenceudvikling - selv i perioder med lav vækst/ikke fuld beskæftigelse?

Planche 2

Kompetencer i strategisk
virksomhedsperspektiv
Kompetencetyper:

Kompetencer er
svaret på, hvordan
organisationen vil
skabe værdi og
levere ydelser til
kunderne – nu og i
fremtiden.
Definition ved
professor Anders Drejer
Aarhus Universitet

KERNE-

Unik
Svær at kopiere
Særligt værdifuld
for vore kunder

KOMPLEMENTÆR-

Muliggør og støtter
anvendelsen af
kernekompetence

STØTTE-

Andre kompetencer,
der opretholdes i
virksomheden

FOKUS-

Under udvikling og
overvågning
Måske fremtidige
kernekompetencer

FORKLARING:
Videnssamfundet er ifølge FremKom mere og mere en realitet. Virksomheder
bruger mere eller mindre bevidst og strategisk kompetencer til at betjene deres
markeder – og klare sig i konkurrencen.
Set fra en virksomhedsstrategisk vinkel er der 4 kompetenceformer: Kerne-,
komplementær- og støttekompetencer samt fokuskompetencer. Karakteristika for
disse kompetencer er forklaret i planchen.
Eksempelvis vil en dyb viden, integreret forståelse og erfaring ift. brug og
anvendelse af redningsfartøjer samt den specifikke design know-how udgøre
kernekompetencen i et værft, der laver sådanne fartøjer. På værftet er der en
række komplementærkompetencer ved f.eks. glasfiberarbejde, rustfri stålarbejde,
udarbejdelse af designtegninger osv. Alle kompetencer, der er komplementære
for at udnytte kernekompetencen og for at lykkes med hovedaktiviteten.
Bogholderi, sekretariat og kantinedrift er eksempler på støttekompetencer, som
evt. kunne helt eller delvist outsources.
Virksomheden ser kevlar- og nanoteknologi som fokuskompetencer, der måske
kan udvikle sig til at blive kernekompetencer.
SPØRGSMÅL:
1) Hvilke af de nævnte kompetencetyper er særligt sårbare for en virksomhed, og
i hvilken grad og i hvilke situationer?
2) Hvilke af de nævnte kompetencetyper vil typisk være virksomhedsspecifikke,
og hvilke mere generelle?
3) Hvilke af de nævnte kompetencetyper vil uddannelsessystemet nemmest
kunne hjælpe virksomhederne med?
4) Tror I, at de fleste virksomheder tænker strategisk i kompetencer? Og, blandt
de der, ikke gør, hvad kan der gøres for, at det får fokus?

Planche 3

Kompetencer set ift. værdikæden
i virksomheden

Indgående
logistik
(F.eks.
Råvarer,
Patienter etc.)

Produktion

Udgående
logistik
(Lager,
Distribution)

KUNDEBEHOV

Støtteaktiviteter:
Firmastrukturer og -systemer HR Teknologiudvikling

Indkøb

Marketing
og Salg

Service

Uanset, at de store kompetencebehov er samlet om bestemte aktiviteter, er hele
kæden aldrig stærkere end det svageste led. En bredt omfattende kvalitetsstyring
hjælper til at identificere de svageste led, herunder træningsbehov mv.

Hvem taler
med den tyske
forretningsforbindelse?

Det skal bemærkes, at man i en virksomhed kan have flere kæder, hvoraf nogle
benyttes mere end andre, og nogle måske kun lejlighedsvis.

FORKLARING:
Værdikæden er begreb, der beskriver alle de værdiskabende processer i
virksomheden i et flow af hovedaktiviteter fra produktionens tidlige begyndelse,
over produktion, logistik, markedsføring og salg til service. Desuden indgår nogle
støtteaktiviteter, der understøtter helheden.
Modellen kan også anvendes ift. offentlige aktiviteter og liberale erhverv.
Værdikæden kan brydes op, og nogle aktiviteter kan i større eller mindre omfang
foretages uden for virksomheden/organisationen ved at bruge af outsourcing af
opgaver. I nogle tilfælde kan det være udenlandske leverandører, der overtager
opgaverne – eller virksomheden "udflager" nogle opgaver ved f.eks. etablering af
et produktionsdatterselskab i udlandet. Sådanne dispositioner stiller særlige krav
til virksomheden - og vil også stille specielle krav til kompetencerne i
organisationen.
Værdikæden vil aldrig være stærkere end det svageste led, og kæden kan
således også bruges i analyse af svagheder og af fremtidige indsatsområder.
SPØRGSMÅL:
1) Er der nogle af de kategorier, der indgår i værdikæden, hvor der generelt er
mangler på kompetencer i jeres lokalområde? Evt. for særlige brancher?
2) Hvad kan der gøres ved disse mangler på kompetencer?
3) Værdikæden er en måde at opdele og beskrive virksomheders aktiviteter og
deres sammenhæng på. Tror I, at der i virksomhederne kan findes medarbejdere,
der ikke har et tilpas kendskab til forretningsprocesserne i den virksomhed, de
selv er ansat i? Og, hvad kan der gøres herved?

Planche 4

Fremtidige kompetencer
Et svært budget med omskiftelige sigtepunkter…

FREMTIDIGE
BEHOV

+/- *)
KONJUKTUR +/-

AKTUELT
BEHOV

Hvis nu vi alle var
multikvalificerede
multifleksible….
…
så ville der stadig
være omskift i form
af konjunkturer, ændrede behov
og forandringer i markeds-,
opgave- og udviklingsfokus mm.

•Markeds- og
samfundsbehov/-forhold
•Forretningspotentialer
•Investeringer
•Virksomhedsetableringer
•Iværksættere
•Trends
•Teknologisk udvikling
•Konkurrence
•Lovgivning
•mm…

Skal vi
spå,
gætte
eller
tro/satse?

*) generelt og ift. brancher

FORKLARING:
Man kunne ønske, at det var muligt at lave præcise fremtidige
kompetencebudgetter, som personer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner
m.fl. kunne planlægge efter. Det er desværre ikke muligt. Planchen viser fra
venstre de aktuelle behov, som er dem, vi kender bedst. De fremtidige behov er
svære, især hvis vi går mere end blot få måneder ud i fremtiden. Disse behov
kommer i modellen ind via en ”tragt”, påvirket af en række faktorer som oplistet.
Derudover er der en "klemme" på tragten, der løsnes eller strammes afhængigt
af konjunktursituationen, generelt og for enkelte brancher.
Der er altså omskift og ændringer, der påvirker behovene, og selv hvis vi var
meget mere multikvalificerede og -fleksible, ville der stadig opstå ny behov.
Der er noget, vi ved noget om, men langt hen ad vejen er der behov for at kikke i
spåkuglen og forsøge at se noget, gætte – eller satse.
Jvf. en af de øvrige plancher vil tilgængeligheden af kompetencer i nogen grad i
sig selv kunne medvirke til at skabe beskæftigelse og forretningsmuligheder.
SPØRGSMÅL:
1) Hvad kan der gøres ved det dilemma, den usikkerhed ift. de fremtidige
kompetencebehov, planchen beskriver?
2) Hvis rolle og interesse er det at forsøge at vurdere effekterne fra de forskellige
faktorer?
3) Hvis man skal forsøge at gætte og satse, kan der så siges noget om, hvordan
man får mulighed for et gunstigt valg – og dermed få bedst muligt resultat af
indsatserne? Kan vi ved de rette satsninger være med til at forme fremtiden for
erhverv og beskæftigelse?

Planche 5

Interessenter og kompetenceudviklingsbehov/-ønsker
SAMFUNDETS
RAMMEBETINGELSER

VIRKSOMHEDEN

REGIONALOG LOKALOMRÅDET

PERSONEN

Også et
spørgsmål om
motivation!

I sammenfaldet
mellem de 3 cirkler
kan mobiliseres flest
ressourcer i samme
retning

Jo mere sammenfald
mellem virksomhedens
behov og personens
ønsker, jo større
mulighed for vellykket
og vækstskabende
kompetenceudvikling…

FORKLARING:
Der er 3 hovedinteressenter ift. kompetenceudvikling: Personen, virksomheden
og regional-/lokalområdet. Interesserne i kompetenceudviklingen er i nogen grad
de samme, men ikke altid helt overlappende. Men jo mere sammenfald, der er, jo
flere kræfter trækker i samme retning.
Særligt centralt er personens motivation. Det er vanskeligt, nærmest umuligt, at
påtvinge en person kompetenceudvikling mod dennes vilje og motivation.
Det er derfor interessant at skabe sammenfald mellem ikke mindst personens
ønsker og virksomhedens behov. Hermed vil der være størst mulighed for en
værdiskabende kompetenceudvikling, ligesom man på regionalt og lokalt plan
kan tage særlige initiativer til at fremme kompetenceudviklingen og bevæge den
lidt mere i bestemte retninger.
SPØRGSMÅL:
1) Hvor vurderer du ud fra planchens områder og dine erfaringer, at der er det
største behov for at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen? Og hvilke
initiativer kan tages for at fremme dette?
2) På hvilke måder kan regionens og lokalområdets interesser evt. være
forskellige fra personens og virksomhedens umiddelbare behov/ønsker?
2) Hvordan kan opnås størst muligt sammenfald mellem personens ønsker og
virksomhedens behov?
3) Hvorledes kan samfundet/lokalområdet understøtte processen for at opnå
ovennævnte sammenfald?

Planche 6

Pull- og Push-effekter
set ift. kompetenceudviklingsinitiativ hos interessenter

Pull
Pull
Eget træk

Push
Push
Udefra kommende ”skub”

Personen

Ledighed
Evt. ambition

Virksomhedskrav
Virksomhedsforståelse
Inspiration

Virksomheden

Mandskabsmangel
Problemer
Strategi

Konjunktursving
Konkurrence
Kunde- og lovkrav
Inspiration

Lokalområdet

Ledighed
Uddannelseskapacitet

Virksomhedskrav
Lovgivning
Politiske krav

FORKLARING:
Når der skal ses på initiativer og drev/motivation ift. kompetenceudvikling, kan
der skelnes mellem Pull- og Push-faktorer. Pull-faktorer er de faktorer, der gør, at
interessenten umiddelbart selv vil forventes at ville gøre noget. Push-faktorer er
de mere eksterne faktorer, der giver interessenten et nødvendigt "skub" i retning
af at gøre noget for kompetenceudvikling.
SPØRGSMÅL:
1) Diskuter figurens elementer. Synes I, at der er andre forhold end de
beskrevne, der virker som Push hhv. Pull?
2) Er der nogle af faktorerne, der kun har begrænset effekt, generelt eller i nogle
tilfælde, og hvorfor?
3) Hvad kan der gøres lokalt for, at der kommer mere Pull for alle interessenter
(eget drev)? Er der evt. nogle Push-faktorer, der med fordel kan tages i brug eller
forstærkes – i den gode sags tjeneste?

Planche 7

Flowet ind og ud af jobverdenen relateret til kompetencer
>> UDEN JOB <<

>> I JOB <<

UDENFOR
ARBEJDSSTYRKEN

Overflow:
nyledige
”NÅLEØJET”

Ved
højkonjunktur er
både jobskift og
nåleøjet større

Jobskift

Udenlandsk
arbejdskraft

Kompetencetab
og -forældelse

Kompetencematch
ift. behov

Kompetencetab
og -forældelse

UDDANNELSESVERDENEN

FORKLARING:
Ideelt set kunne man ønske sig nok af de rette personer med kompetencer til at
dække behovet ift. ledige jobs og samtidig sikre plads og mulighed for
efteruddannelse, opkvalificering m.v. Men vi ved, at der er ledige samtidig med,
at der er udækkede behov på jobsiden. Nogle gange mere det ene end det
andet.
For at komme fra ledighed til job, skal der passeres et "nåleøje", hvor der sker et
kompetencematch og vurdering ift. behov (og mere subjektive forhold). På begge
sider af nåleøjet er der en udveksling med uddannelsesverdenen, og på
jobmarkedet sker der jobskift, der ikke medfører ledighed. På udbudssiden for
arbejdskraft er der et potentiale udenfor arbejdsstyrken samt en vis mulighed for
tilførsel af udenlandsk arbejdskraft. Der sker også generelt et kompetencetab og
-forældelse, ikke mindst når kompetencer ikke bruges og ikke holdes ved lige.
SPØRGSMÅL:
1) Hvordan kan "nåleøjet" karakteriseres i jeres lokalområde pt.? Hvordan kan I,
ud fra jeres funktion/rolle, forøge chancerne for, at ledige kan passere "nåleøjet"?
2) Diskuter behovet for kompetenceudvikling for henholdsvis beskæftigede og
ledige - og noter de væsentligste forhold samt hvad, der kan gøres for at sikre, at
den nødvendige og ønskede kompetenceudvikling fremmes.
3) I relation til spørgsmål 2), hvad kan man sige mht. muligheder/begrænsninger
for at ”skrue op/ned” for kompetenceudvikling afhængigt af konjunktur og
beskæftigelse? Hvilken grundstrategi bør følges for kompetenceudvikling?
4) Hos nogle beskæftigede er der kompetencer, der ikke udnyttes. Hvad kan der
gøres for, at de kompetencer, der er til rådighed udnyttes bedst muligt?
5) Hvad kan der lokalt gøres for at forøge arbejdsstyrken med nogle af disse, der
står udenfor i dag?

Planche 8

Individets
kompetencesammensætning
eksempelvis:

Kommunikation
Samarbejde
Kunnen
Uddannelse
Erfaring
Evne
Mod, Ambition
Tro på sig selv

FORKLARING:
Ser man på kompetencer ud fra et individsynspunkt, kan ovenstående model
benyttes til forståelse af og opdeling af kompetencer.
Det individuelle fundament for at opnå og udøve sine kompetencer hænger
sammen med talent og personlige karakteristika.
Ud fra disse kan tilegnes viden og færdigheder. Og der kan læres og trænes
adfærdsmæssige forhold, der hjælper individet til at kunne udnytte sine
kompetencer i samspil med andre.
Der er til højre i planchen givet eksempler på nogle at de forhold, der kan indgå i
kategorierne i pyramiden.
SPØRGSMÅL:
1) Hvordan kan kompetenceudvikling tilpasses bedst muligt til individet?
2) Hvordan kan virksomheden/organisationen samt lokalsamfundet få bedst
mulig udnyttelse af de samlede kompetencer, en person besidder?
3) Diskuter betydningen af den adfærdsmæssige side ift. øvrige kompetencer.
Hvad kan der gøres for at udvikle en personlig adfærd ift. arbejdssituationen til
gavn for person og for virksomhed/organisation?

Planche 9

Medarbejderens vej ift.
kompetenceforøgelse
En nødvendig vej med et stort udbytte

Identifikation af
kompetencebehov

Relativt forbedret
jobsikkerhed

”Den røde tråd”
Identifikation
af
løsningsmuligheder

Større medarbejderværdi
>Større værditilvækst
>Større lønpotentiale

Øgede
relevante
kompetencer

Anerkendelse og respekt
fra kolleger og ledelse
Personens
aktive
tilvalg

Gennemførelse
af udviklings-,
uddannelseseller træningstiltag

Mere interessant og
udfordrende arbejdsdag

-Hvad er der i det for mig?
-Har jeg troen på det?
-Og på mig selv?

FORKLARING:
Nogle vælger kompetenceudvikling fra. Skal der ske kompetenceudvikling kræver
det passage af nogle trin, som er illustreret her i planchen ved at følge den røde
tråd fra venstre til højre. Særlig kritisk er medarbejderens eget aktive tilvalg af
kompetenceudvikling.
Til højre er angivet nogle af de fordele, der kan være for primært medarbejderen
ved en vellykket kompetenceudvikling
SPØRGSMÅL:
1) I den røde tråd ovenfor er det første trin ”Identifikation af kompetencebehov”.
Hvordan finder man ud af dette, hvordan kan det gøres mere overskueligt?
2) Hvorfor er der nogle, der vælger egen kompetenceudvikling fra?
3) Hvad kunne der gøres for at gøre det mere interessant og nemmere for en
person at få udviklet sine kompetencer? Og hvem skulle gøre hvad?
3) Kunne man efter en tilsvarende logik opbygge en model, der beskriver
virksomhedens vej til at prioritere kompetenceforøgelse – og dens mulige udbytte
heraf?

Planche 10

Kompetenceudvikling
- på flere niveauer
Hver person har brug
for sin ”opskrift” –
afpasset efter
situation og person!

Personlig
udvikling

Hver virksomhed har
brug for sin ”cocktail”
- med visse fælles
komponenter!

Generelle
værktøjer

Faglige
kurser

Virksomhedsspecifikt

MEST PERSON

MEST VIRKSOMHED

Eksempler:

•Samarbejde
•Motivation
•Personlig tidsstyring
•Ansvarsbevidsthed
•Forandringsparathed
•Visse grundskolefag
•Kreativitet

•IT
•Projektledelse
•Sprog
•Kulturforståelse
•Kvalitetsstyring
•Produktudvikling
•Design

•Svejsning
•Programmering
•Kontraktsjura
•Industrirobotter
•Hjemmesideadm.
•Måleteknik
•3D-CAD

•Betjening af
maskine
•Virksomhedsforståelse
•Særligt ordforråd
•Produktkendskab

FORKLARING:
Kompetenceudvikling kan tage mere eller mindre udgangspunkt i henholdsvis
person og virksomhed. Oftest vil behovet være noget af det ene og noget af det
andet, men her er givet bud på en gruppering ift. type af kompetenceudvikling
relateret mellem "mest person" og "mest virksomhed" og desuden er givet nogle
eksempler på aktiviteter under hver gruppering.
SPØRGSMÅL:
1) Hvordan finder personen ud af, hvad der er brug for?
2) Hvordan finder virksomheden ud af, hvad der er brug for?
3) Hvordan finder vi i lokalområdet ud af, hvad der er brug for?
4) Hvad skal der tages hensyn til, når ambitionsniveauet for kompetenceudvikling
fastlægges?
5) Har I i jeres lokalområde tilstrækkelig adgang og kapacitet til
kompetenceudvikling indenfor de nævnte overordnede kategorier?

