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Udgangspunktet 

”Efteruddannelse er ikke bare et personalegode. 

Det er et strategisk værktøj, der skal flytte hele 
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Det er et strategisk værktøj, der skal flytte hele 

organisationen”
Terma



Agenda 

• Hvorfor er strategisk 
kompetenceudvikling vigtigt? 
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• Hvad er motiverende faktorer?

• Hvad tror jeg på virker?



Strategisk kompetenceudvikling handler om at 
koble strategiske målsætninger/udfordringer med 
udvikling af organisationen/individet

Hvad vil vi opnå med vores 
strategi?

• Sikre en ensrettet tilgang 
alle steder i organisationen

• Sikre at alle forstår rolle og 
målsætning

• Sikre at alle udvikler sig I 
den rigtige retning

IndividAfdelingVirksomhed

Fremtid
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Nøglespørgsmål

• Hvor er vi i dag?

• Hvor skal vi hen?

• Hvad skal der til for at nå 
vores mål?

den rigtige retning

I dag

Fremtid



Der skal være en klar sammenhæng mellem mål og 
individuelt udviklingsbehov   

Strategy

Challenges and targets

Capabilities and profiles (career tracks)

Org. 

focus
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Capabilities and profiles (career tracks)

Competencies

Skills

Skill levels

People 

focus



..og der er kun delvis eller ingen sammenhæng mellem 
strategi og (leder)udvikling/kompetenceudvikling  

• Kun 37% mener, at 
der er en klar 
sammenhæng 
mellem strategi og 
lederudvikling

6
S. Bolvig

lederudvikling

• Det må antages at 
kompetenceudvikling 
generelt ikke har en 
stærkere 
sammenhæng med 
strategien

Kilde: Mannaz lederundersøgelse 2008/9



..og der bliver ikke fulgt detaljeret op

• 52 %, mener at der slet 
ikke eller i nogen grad 
(med vægt på slet ikke) 
stilles krav til et målbart 
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stilles krav til et målbart 
udbytte af deres 
kompetenceudvikling.

• Ovenstående er 
gældende både for den 
private og offentlige 
sektor 

Kilde: Mannaz lederundersøgelse 2008/9



Krisetider får os til at flytte fokus fra omkostning til 
investering

80

100

120

• Mangel på arbejdskraft

• Fokus på enkelt individ ønsker

• Ingen store spørgsmål ved 
udgifter

Økonomisk indeks
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0

20

40

60

udgifter

• Højt uddannelsesbudget

• Strategisk kobling ikke 
nødvendig

• Uddannelse en nødvendig/god 
omkostning

• Høj arbejdsløshed

• Omkostningsreduktion

• Stort fokus på værdi-output

• Spørgsmålstegn ved omkostninger

• Uddannelse skal legitimeres – skal anskues som 
investering med ønsket out-put

Tid



Agenda 

• Hvorfor er strategisk 
kompetenceudvikling vigtigt? 
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• Hvad er motiverende faktorer?

• Hvad tror jeg på virker?



57%Manglende udfordrende opgaver

Hvad får medarbejderne til at sige op 
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54%

46%Utilfredshed med lønniveauet

Ledelsesstilen

Kilde: ASE



10 største effekter på motivation

Udfordringerne i jobbet

Mulighed for ansvar i jobbet

Muligheder for at gøre karriere

Tryghed i ansættelsesforholdet

Nærmeste leders evne til at motivere

Effekter
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0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60

Nærmeste leders evne til at motivere

Indflydelse på arbejdets planlægning

Ledelsens evne til at sætte handling bag ordene

Den information der skal til for at udføre arbejdet

Ledelsens evne til at træffe beslutninger
Nærmeste leders evne til at planlægge og prioritere

ressourcer

Kilde: Mannaz databank for medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Styrken af 
sammenhæng



Agenda 

• Hvorfor er strategisk 
kompetenceudvikling vigtigt? 
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• Hvad er motiverende faktorer?

• Hvad tror jeg på virker?



Hvad tror jeg virker? 

Arbejdsopgaver Penge Kollegaer
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MENING

Anerkendelse Balance Vision


