
Kompetencer til tiden
- sådan møder vi 
virksomhederne 

 

Virksomhedernes forventninger til 
fremtidens efteruddannelse 

v. Peter Plougmann 



Virksomheder er 
meget forskellige, 

også når de t 
gælder  
efteruddannelse/ 
VEU 

1. Erhvervsstruktur og personalepolitik 

2. Den teknologiske udvikling og kompetencer 

3. Institutionelle  og fagpolitiske aftaleforhold 

4. Motivationer for VEU i virksomhederne 

5. Nogle forslag til konsulentpraksis 







Klimatilpasning 
Øger behovet for at gentænke kompetencebehovet 





Hyber  Fleksibel 
Automatisering  
(HFA) 

Vi er fortsat langt fra Industri 4.0 i
praksis 

 

– megen ”HYPE”.



Faldende investeringer i SMVer 
Alle brancher 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/11/smver-halter-efter-pa-investeringer---og-gabet-til-de-store-vokser/ 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/11/smver-halter-efter-pa-investeringer---og-gabet-til-de-store-vokser


Arbejds
produktivitet 

en 
er faldende 



• https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2019/32.-vakst-og-produktivitet-pa-vejen-mod-den-digitale
okonomi.pdf 

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2019/32.-vakst-og-produktivitet-pa-vejen-mod-den-digitaleokonomi.
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2019/32.-vakst-og-produktivitet-pa-vejen-mod-den-digitaleokonomi.


Den teknologiske udvikling
jobfunktioner og kompetencekrav 

Effekterne for kendte job- og 
stillings-beskrivelser  og 
dermed for fremtidige 

kompetencekrav er fortsat 
uklare for mange virksomheder 

Mange virksomhedsledelser ved reelt 
ikke, hvilke kompetencebehov 
teknologien kan / bør udløser 
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IKT management 

Cybersecurity/-warfare 

AGI som en service/ 

Algoritmer/Big Data 

E- business platforme 

IoT, droner, Mobil apps, self-service, 
wearables, SoMe, Chat Robts, face-/ 

voice-recognition, AR og VR 

”Tænd og sluk” 

Standard software pakker 

Internet-basic 

Nye 
kompe
tence
krav

2 

Kendte 
kompe1 
tence 
krav 

IKT Avancerede 
brugere 
IKT Professionelle 
IKT ledere 

Ufaglærte 
Faglærte 

CASE: Augmented Intelligence på vej frem 







 Nye kompetencekrav til videnarbejdere 
og (distance-)ledelse 

http://www.ncselfinsurers.com/pdf/Artificial_Intelligence_&_Jobs.pdf

http://www.ncselfinsurers.com/pdf/Artificial_Intelligence_&_Jobs.pdf


 

Personale
og  

kompetence
praksis 





Der er ofte en manglende strategisk 
kobling  mellem virksomhedens 
vækstintentioner 

Og  en HR-praksis, der indtænker  en 
fremadrettet virksomhedsrelevant 
kompetenceudvikling.  

Behovet herfor står ofte ikke klart
og tydeligt for ledelsen, især i  
mange (ejerledede) SMVer 

 

De store virksomheder forstår 
bedre sammenhængen,  men 
mangler  ofte relevant viden 



http://talentleague.com/wp content/uploads/2013/11/dttl_Open Talent Economy 20130417.pd

Tendens i HRM-praksis
- Flere atypisk beskæftigede 

Kernearbejdskraft

Talent 

 Partner
skabs 

Talent 

 Free
lance 

talent 

 Open  
source 

talent 

- _ _ _ f 



 

Det er erfaringsmæssigt relevant at inddrage lønmodtager
interesser i VEU  på virksomhedsniveau – ikke kun ledelsen 

Institutionelle 
og fagpolitiske 

aftaleforhold 
og VEU 

på det 
organiserede 

arbejdsmarked 

A og B side er overordnet set enig 

Problemforståelse ifht VEU 

Mange konkrete gensidige forventninger 

Om behovet for en fælles indsats ift. VEUs udbud 

”Apparatet” på arbejdspladsniveau er generelt OK:  
• Uddannelsesudvalg og -aftaler, 

• Kompetencefonde (og uddannelsesambassadører) 





-  
-

-  

-  
-

Bestand
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Voksne 

Fra
fald 

I forventet 
branche og 
obtype 

kun en lille del af løsningen 

Del AM 
m. over 
udbud 

Del AM i 
balance 

Del AM 
m. under 

udbud 

Ungdomskultur Institutionsforhold Arbejdsmarkeds- Konkurrence om kvalificeret 

Præferencer dynamik arbejdskraft 
Mobilitet (faglig og geografisk) 

Ledelse, løn og HRM 



Nyuddannede  



 
 

Virksomhedernes  
kompetenceforsyning i  
praksis  



    VEU ud fra virksomhedernes perspektiv  
HR en kritisk 

ledelsesopgave: 

Rekruttering, 

Onboarding 

Fastholdelse af 
kvalificeret 

arbejdskraft 

Kompetence
udvikling 



Kompetence
udvikling 



Ses ofte som  
dyrt og 

besværligt 

Sidemandsoplæ
ring  er den mest 
udbredt form  for

kompetence
udvikling 



 


”Smart” 
kompetence 

praksis 

• Hvad koster  
”business as 

usual”? 

• Hvad giver 
VEU af value 

added? 

• Hvilke alter
nativer er der 

til VEU?  



Ingen konkret 
viden 

Om,  hvad side
mandsoplæring 

tager af tid 



Hvad det koster 
i form af nedsat 
produktion og 

lavere 
produktivitet 



Arbejdsgivertanker
om VEU 

 



Hvad  er reelt  virksomhedernes  viden  om  value-added  af VEU? 

Næsten 2 /3 har ingen fuldtids 
HR ansvarlig 



 

  
Jobsikkerhed, udsigt til lønstigning og øget  
faglig stolthed er helt tydeligt dominerende  
og afgørende positive motivationsfaktorer.  

Udbredt  vilje  til at
dygtiggøre  sig! 

 

- Men  det kan  ikke
altid  lade  sig  gøre! 

 



Frygt  for  tab  af job 

Generel frygt for tab af job og direkte trusler 
om afskedigelse, er en mindst lige så afgørende 
motivationsfaktor som lyst og engagement,  
en negativ motivationsfaktor 





     

Uklare meldinger fra 
virksomhederne 
skaber usikkerhed 

•

•

•

“Man er reelt usikker overfor, hvad der kræves
af en”.

Det ikke er hensigtsmæssigt og praktisk muligt
lige nu

”Vi har så travlt”

• Efteruddannelse ses fortsat i mange virksomheder
ikke som en investering, men som en omkostning.



 Behov for jobudvikling

• Mangel på udfordringer i jobbet er, næsten
paradoksalt, også en barriere for en del af dem,
der har en udmærket jobsikkerhed

• Disse ansatte oplever ikke en klar opbakning af
virksomhedsledelsens side til jobudvikling

• Resultatet er, at der hos disse lønmodtagere
ofte ikke er en positiv holdning til VEU



   
  

 

Kollegial opbakning og 
opdateringspligt er vigtigt 

• Der er en klar forståelse for, at pligt til at
kunne det, der er krævet i jobbet er ok.

• Man har en pligt til overfor kollegaer, at
være opdateret og kunne dække for
hinanden ved fravær (sygdom, kurser,
ferier mv.)

• Det skal imidlertid ske under ordnede
forhold



 

Læringsarenaer: 

Fra  Lejrbål til Virtuality 

• Lejrbålsfortællinger og stentavler

• Bøger og manualer- brevskoler

• Spil og leg

• War-games og simuleringer

• Instruktionsfilm-CD-videobånd-
DVD

• Online kommerciel, Web baseret
Cloud, MOOC

• You Tube ”How to…”

• Mobil –learning

• Gaming, VR og AR med
alternative og interaktive,
kollaborative scenarier og -læring



 

 

  

 

Økonomi 

– det er for dyrt! 

Tid 

– vi har travlt! 

Er det nu nødvendigt?  

Barrierer 
for VEU 

hvor der  skal 
kunne gives svar 

i dialog  med 
virksomhederne 

Uddannede medarbejder er vanskelige at fastholde 

- de rejser når de kan få mere i løn. 

Medarbejderne mangler kompetencer til læring 

– f.eks. læse- skriveproblemer 

Bemanding og praktiske forhold 

– umuligt at planlægge!  

Manglende kendskab til mulighed for VEU. 

Det er svært at finde det, man har brug for! 



 

  

 

   

 

Hvad er de reelle omkostninger relateret til sidemandsoplæring? 

Hvilke typer kompetenceydelser køber virksomhederne via 
leverandørkurser m.v, og hvad er de reelle omkostningerne hertil? 

Hvad koster det på væksten ikke at investere i kompetenceudvikling af 
egne ansatte? 

Virksom
hedernes 
behov for  
relevant  
viden ! 

Hvad er omkostningerne og hvad er afkastet økonomisk af 
virksomhedernes aktuelle kompetenceudvikling? 

Hvad gør virksomhedernes konkurrenter?

”Hvordan gør vi det (kompetenceudvikling) bedst og billigst”?

Hvem kan være relevante partnere og leverandører, når det gælder 
kompetenceudvikling? 

Hvad er plusser og minusser - alt taget i betragtning?

Hvilke risici tager vi - uanset hvad vi gør?
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