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DE GODE EKSEMPLER SKAL DANNE SKOLE

Forord ved kontorchef Peter Høier, Kontor for livslang læring, Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har etableret femten regionale kompetencecentre med støtte fra Den Euro-
pæiske Socialfond. Formålet med de regionale kompetencecentre er at forbedre samspillet mellem 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Projektet skal desuden bidrage til den livslange opkvalifi-
cering af især de kortuddannede. Det kræver nytænkning og nye værktøjer. Erfaringerne fra projek-
tet skal derfor omsættes, udbredes og anvendes i praksis. Og det kræver viden om, hvad der virker. 
Derfor har Undervisningsministeriet taget initiativ til, at udviklingsarbejdet på de regionale kompeten-
cecentre dokumenteres i seks tematiske pjecer. 

Som led i kompetencecenterprojektet udvikles og afprøves der nemlig en række nye metoder og 
modeller til samspil med virksomheder, analyser af uddannelsesbehov, kompetenceafklaring og 
vejledning af kortuddannede, samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kompetenceudvikling 
af uddannelseskonsulenter og lærere. Alt sammen store aktuelle udfordringer i forhold til den danske 
voksen- og efteruddannelsesindsats. 

Vi har gennem det seneste år set mange gode eksempler på kompetencecentrene, og de skal frem i 
lyset. Hvis de i Esbjerg har fundet formlen til samarbejde med de små og mellemstore virksomheder, 
kan det give et løft til indsatsen i København. Hvis de har knækket koden for det gode institutionssam-
arbejde i Slagelse, kan succesen måske overføres til Aalborg.  

God praksis kan ikke altid sættes på formel, men den kan dokumenteres og gøres tilgængelig. Og den 
kan herigennem inspirere. Med de seks pjecer er det mit håb, at de gode eksempler kan blomstre og 
den gode praksis spire. God læselyst.

Peter Høier
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INDLEDNING

Analyser kan være et vigtigt redskab i uddan-
nelsesinstitutionernes arbejde for at understøtte 
strategisk kompetenceudvikling på små og mel-
lemstore virksomheder. 

Men mange uddannelsesinstitutioner er i tvivl 
om hvordan analyser kan bruges.

Formålet med denne pjece er at give inspiration 
til, hvordan arbejdet med analyser kan gribes an. 
Inspirationen er hentet fra kompetencecentrenes 
erfaringer og gode eksempler i forbindelse med 
udviklingsarbejdet. 

Fokusområder
Pjecen sætter fokus på forhold, der er centrale for 
anvendelse af analyser som et redskab til strate-
gisk kompetenceudvikling.

Udvælgelsen af fokusområder er udsprunget 
af diskussioner og videndeling på de tematiske 
netværk, der er blevet afholdt som en del af pro-
jektet. 

I pjecen vil anbefalinger og opmærksomheds-
punkter blive skitseret, sådan som de har relate-
ret sig til disse centrale fokusområder: 

•  Hvorfor analyser? 

•  Afklaring af vidensbehov 

•  Modeller for indhentning af viden

•  At benytte eksisterende analyser

•  At gennemføre egne analyser

•  At få andre til at gennemføre analyser for 
sig

•  At gennemføre analyser i samarbejde

•  Omsætning af resultater til praksis

•  Formidling af analyser og viden

Pjecens struktur
De ovenstående fokusområder strukturerer pje-
cens indhold. 

Formidlingen af de gode erfaringer, ideer og 
opmærksomhedspunkter sker gennem en række 
tekstbokse.
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HVORFOR ANALYSER?  

Begrebet analyser har for nogle en tung og 
kedelig klang. Analyser er for dem store tunge 
kvantitative undersøgelse hvor enkle forhold 
kompliceres.

Det er selvfølgelig en misforståelse. En analyse 
er en måde at strukturere indsamling og bear-
bejdning af data og viden på, så den kan håndte-
res og være udgangspunkt for beslutninger om 
handling. 

At have analyseret et område før man handler 
kan betyde, at man kan gå mere målrettet efter 
den formentlig bedste løsning. 

Selvom det er ressourcekrævende at gennemføre 
eller få gennemført analyser, kan det betyde, at 
der senere kan spares ressourcer ved at aktivite-
terne bliver mere målrettede. 

Kort sagt kan analyser anvendes med forskelligt 
sigte til en lang række formål eksempelvis ved at:

•  styrke grundlaget for beslutninger

•  være et middel til at møde kundekrav f.eks. 
gennem kortlægning af behov for kompe-
tenceudvikling og efteruddannelse.

Det har været en af de centrale ideer i udvik-
lingsprojektet, at kompetencecentrene skal blive 
bedre til at benytte sig af analyser. Og rigtigt 
mange kompetencecentre har grebet stafetten.

Kompetencecentre har fået gennemført både kva-
litative analyser (f.eks. interview i virksomheder 
og med nøglepersoner) og kvantitative analyser 
(f.eks. spørgeskemaundersøgelser og større un-
dersøgelser baserede på telefoninterview). 
Nogle kompetencecentre har selv gennemført 
analyserne; andre har benyttet sig af eksterne 
leverandører til enten hele eller dele af analysen.

Kompetencecentrenes erfaringer peger på, at 
analyser kan anvendes til at understøtte en stra-
tegisk udvikling på flere niveauer.
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Anvendelse af analyser i relation til 
regionsniveauet
Veldokumenterede analyseresultater kan være et 
vigtigt bidrag til diskussioner i de regionale net-
værk. Ét af kompetencecentrene beskriver deres 
udbytte af en gennemført analyse således:

Anvendelse af analyser som led i den 
interne strategiske udvikling på 
kompetencecentret
Flere kompetencecentre har benyttet sig af ana-
lyser som led i udviklingen af den interne forret-
ningsstrategi. Kompetencecentrenes erfaringer 
med at anvende analyser med dette fokus beskri-
ves blandt andet som nedenfor:

”Vores kompetencecenter havde som 
satsningsområde at sætte særligt fokus på 
underleverandører inden for medicobran-
chen. Analysen fik åbnet vores øjne for, 
at der i vores region var langt flere virk-
somheder inden for denne kategori end vi 
havde troet, og at det var andre end elek-
tronik og industri og f.eks. rengøring og 
service.

På baggrund af analysen har vi således 
fået udvidet vores kendskab til den lokale 
erhvervsstruktur, og ved nu hvem vi skal 
gå målrettet efter at skabe øget samarbej-
de med. Samtidig kan vi bruge analysen 
som indlæg i diskussionerne i regionen, 
når det gælder de fremtidige behov i vores 
region og prioriteringer af indsatsområder 
fremover.”

”Analysen gav os et bedre overblik over 
virksomhedernes uddannelsesbehov. Det 
har givet mere gejst på skolen og stillet 
nogle udfordringer til, at vi skal arbejde 
sammen på tværs af institutionerne og på 
tværs af funktionerne som uddannelses-
konsulent, faglærer, virksomhedskonsu-
lent og sælger”

”Ud af den analyse vi har fået gennem-
ført, har vi fået en række anbefalinger og 
forslag til hvordan vi i kompetencecentret 
skal blive bedre til at håndtere samarbej-
det med SMV’erne – anbefalinger og for-
slag, som vi konkret kan arbejde videre 
med.”
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Anvendelser af analyser over for 
virksomhederne
Analyser kan også bruges som en indgang til 
virksomhedskontakten på flere måder: Både ved 
at invitere sig indenfor og få viden om en virk-
somhed i forbindelse med selve gennemførelsen 
af analysen, og ved at bruge analyseresultater 
som et oplæg til en snak om, hvordan fremtiden 
tegner sig for den konkrete virksomhed.

Direktører og ledere i små og mellemstore virk-
somheder kan have en kort horisont på udvik-
lingen. Resultater fra analyser kan bruges til at 
understøtte og perspektivere virksomhedens 
virkelighedsopfattelse. Kan de eksempelvis gen-
kende de tendenser, som analysen har afdækket? 

Analyser kan i det lys være nyttige som ’doku-
mentation’ af uddannelsesbehov, argumentation 
for nødvendigheden af strategisk uddannelses-
planlægning og/eller markedsføring af de mulig-
heder, som et samarbejde med kompetencecen-
tret åbner op for.

Analyser kan samtidig være med til at ændre per-
spektivet på virksomhedernes behov.

NÅR ANALYSER GIVER 
PERSPEKTIVSKIFTE
Et af kompetencecentrene fortæller om de-
res erfaringer:
”Vores analyse har vist nogle andre resul-
tater end vi havde forventet. Vi troede, 
at virksomhederne efterspurgte teknisk-
faglige kompetencer til medarbejderne. 
Det har vist sig, at det slet ikke er dét de 
vil have. Tværtimod pegede analysen på, 
at virksomhederne havde fokus på hold-
ningsbearbejdning. Det blev nogle andre 
uddannelsesbehov, der skulle sættes fo-
kus på.”

OPMÆRKSOMHEDSPUNKT!
Kompetencecentrenes erfaringer tydelig-
gør, at analyseresultater kan stille et kompe-
tencecenter over for en række udfordringer.
Når virksomhedernes behov og efterspørg-
sel efter traditionel, fagteknisk holdunder-
visning falder, vil det medføre nye krav til un-
derviserne. De skal i langt højere grad kunne 
coache og være proceskonsulenter - og det 
er ikke en udvikling, der bare sker fra fredag 
til mandag.
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AFKLARING AF VIDENSBEHOV

Før man kaster sig ud i planlægning og gennem-
førelse af en analyse, er det vigtigt at gøre sig 
klart, hvad der er begrundelsen for og formålet 
med analysen. 

Virksomhedsniveau: Hvilke ønsker har medarbej-
derne til kompetenceudvikling, og hvilke lærings-
former foretrækker de?

Enkeltmedarbejdere: Hvilke medarbejdere kunne 
være interesserede i midlertidigt at flytte arbejds-
plads til søsterafdelingen, og under hvilke forud-
sætninger?

Helt grundlæggende er det vigtigt at få afklaret, 
hvad det er for vidensbehov man har. 

Som et led i præciseringen og fokuseringen af 
vidensbehovet indgår blandt andet overvejelser 
om niveauet og temaerne for analysen.

Eksempler på analysetemaer kunne være: 

Demografi: Hvordan ser køn og alderssammen-
sætningen ud inden for de offentlige arbejdsplad-
ser i vores region?

Brancheudvikling: Hvad karakteriserer branchen 
i dag, og hvad er f.eks. forventningerne til den 
teknologiske udvikling? Sker der ændringer i 
værdikæderne, der får betydning for kravene til 
virksomhederne?

OPMÆRKSOMHEDSPUNKT!
Det er helt centralt og afgørende for udbyt-
tet af de kræfter og ressourcer, der lægges 
i arbejdet, at sikre fokusering af videnssøg-
ningen og analyseaktivteten.

GODE SPØRGSMÅL 
TIL AFDÆKNING AF VIDEN
Nedenfor er en række spørgsmål, der kan 
være nyttige at stille sig selv og hinanden 
forud for en planlægning og gennemførel-
se af en analyse:
• Hvad  mangler vi viden om? 
•  Hvad skal undersøgelsen kunne udtale 

sig om?
• Hvilket niveau af viden har vi brug for
  - hvilket detaljeniveau skal vi gå efter 

- er det eksempelvis overblik eller 
  dybdeviden, der er brug for?

• Hvilket sigte har undersøgelsen 
 -  kort sigt: eksempelvis afklaring/kortlæg-

ning af en aktuel tendens 
 -  lang sigt: fremadskuende pejling på 

eksempelvis uddannelsesbehov eller 
brancheudvikling.
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MODELLER FOR INDHENTNING AF VIDEN

Når man har gjort sig klar hvilken viden man har 
behov for, er næste skridt at overveje, hvordan 
man kan indhente den nødvendige viden. 

Der er flere modeller, som kan overvejes. I denne 
sammenhæng vil blive nævnt fire, der vil blive 
behandlet nærmere i de følgende afsnit:

•  At benytte eksisterende analyser

•  At gennemføre egne analyser

•  At få andre til at gennemføre analyserne 
for sig

•  At gennemføre analyser i samarbejde 

Valget af model skal vurderes i forhold til en 
række forudsætninger på uddannelsesinstitutio-
nerne, både hvad angår kompetencer, ressourcer 
og tidsanvendelse til både planlægning, gennem-
førelse og anvendelse af analyserne. 

Ofte vil det vise sig nyttigt at tænke i mulighe-
derne for at kombinere flere af modellerne. 

GODE RÅD TIL VALG AF MODELLER 
FOR VIDENSINDHENTNING: 
Det anbefales altid at lægge ud med en scree-
ning af eksisterende viden på det område, 
man har valgt at fokusere på. 
Det kan være med til at kvalificere ens egen 
undersøgelse - og kan af og til spare en del 
kræfter og muliggøre en øget fokusering af 
ens egen indsats - hvis man opdager, at en 
del af den nødvendige viden allerede forelig-
ger. 
Ofte vil det vise sig nyttigt at tænke i mulig-
hederne for at kombinere flere af modeller-
ne. 
Hent inspiration fra en international under-
søgelse og suppler den med enten en spør-
geskemaundersøgelse i jeres egen region 
- eller et fokusgruppeinterview med virksom-
hedsrepræsentanter inden for målgruppen 
for resultaterne.
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AT BENYTTE EKSISTERENDE ANALYSER

Hvor finder man analyserne?
Det kunne jo tænkes, at man ikke er de første til 
at stille sig netop det bestemte spørgsmål, der 
ligger bag ens ønske om gennemførelse af en 
analyse. Med andre ord kan det være, at den øn-
skede viden allerede eksisterer. Det handler bare 
om at finde den.

Der er dog al mulig grund til at gøre en indsats 
for at udnytte den viden, der bliver indsamlet 
også på dette mere overordnede niveau. 

Eksempelvis kan sektor- og brancheanalyser, der 
tegner linierne for udviklingen i Europa, være 
gode at lade sig inspirere af. De tendenser, der 
slår igennem i Europa, vil med stor sikkerhed få 
betydning herhjemme. 

Muligheden ligger der altså for at kunne være 
lidt på forkant med en udvikling, som virksom-
hederne herhjemme med stor sandsynlighed vil 
blive bliver berørt af, enten direkte eller gennem 
kunder og underleverandører.

SØGETIPS - HER KAN DU FINDE 
RELEVANTE ANALYSER
Lokaliser parter, der kunne have interesse i 
samme spørgsmål, og led hos vigtige aktører:  

• Ministerier
• Erhvervsorganisationer
• Faglige organisationer
•  Internationale organisationer 

Find vidensbanker - og led hos:
•  Universiteter og lokale 

forskningsmiljøer
• Forskningsinstitutioner
•  Centrale, lokale aktører - eksempelvis 

beskæftigelsesråd og væksthuse

Husk de internationale undersøgelser
Erfaringerne fra projektet viser, at en del af kom-
petencecentrene har svært ved at skulle forholde 
sig til større europæiske studier.

GODE INTERNATIONALE KILDER
På EU-niveau er de analyser, der er gennem-
ført af European Monitoring Centre on Chan-
ge (EMCC) i Dublin, nogle af de nemmere 
tilgængelige sektorstudier. Det er samtidigt 
meget relevante studier, fordi de alle har et 
fremtidsperspektiv: 
http://eurofound.europa.eu/emcc/indexes/
emcc_dossier_date.html 
Derudover gennemføres der også under EUs 
uddannelsesprogram Leonardo da Vinci lø-
bende kvalifikationsstudier inden for sekto-
rer: http://ec.europa.eu/education/program-
mes/leonardo/news_en.html



12

Hvordan anvender man eksisterende analyser?
Informationer, der kommer fra andre kilder end 
ens egne målrettede undersøgelser, er ofte kende-
tegnede ved, at struktur, form og fokus sjældent er 
direkte målrettet udvikling af uddannelser eller det 
faglige eller geografiske område der i udgangs-
punktet er i centrum for ens egne interesser. 

Allerede eksisterende analyser kan derfor sjæl-
dent forventes at give direkte svar på alle jeres 
specifikke spørgsmål - men det kan være et vigtigt 
videnssupplement, og være med til at præcisere 
jeres egen analyse. Det var været den konkrete 
oplevelse for flere kompetencecentre. Samtidig er 
det vigtigt at forholde sig kritisk til baggrund og 
indhold før anvendelse af andres analyser.

GODE ERFARINGER MED ANVENDEL-
SE AF EKSISTERENDE ANALYSER
Et kompetencecenter, der har haft succes 
med at bruge eksisterende analyser i deres 
eget arbejde:
”Vi har lavet en analyse, hvor vi har gen-
nemgået de analyser, der allerede var la-
vet for vores region vedrørende uddannel-
se, arbejdsmarked og SMV’er. Nogle af 
resultaterne har vi kunnet bruge direkte i 
kompetencecentrets arbejde.”

EKSEMPLER PÅ OVERVEJELSER 
OG VALIDERING AF EKSISTERENDE 
UNDERSØGELSER: 
• Er kilden troværdig?
• Hvad er baggrunden og datagrundlaget 
 for analysen?
• Siger flere analyser det samme - eller er 
 der modstrid i informationerne?
•  Hvilket tidsperspektiv har analysen 

- hvor langt bliver der set frem - og hvad 
er ’holdbarheden’/forældelseshorison-
ten på resultaterne?

•  I hvilken grad kan resultaterne overføres 
til vores område (demografisk, geogra-
fisk, branchemæssigt m.m.)?

•  Skal der suppleres med information og 
oplysninger fra andre kilder, for at vi har 
den nødvendige viden, vi var ude efter?

•  Hvilken betydning vurderer vi, at re-
sultaterne/tendenserne kan have for 
virksomheder i vores område?

•  Hvilke virksomheder kunne det være in-
teressant at præsentere for resultaterne 
af analysen?
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AT GENNEMFØRE EGNE ANALYSER

En anden mulighed er at gennemføre undersø-
gelsen selv. Der er mange overvejelser omkring 
design, planlægning og gennemførelse inden 
man kaster sig ud i undersøgelsesarbejdet. 

For at målrette analysearbejdet er det vigtigt at 
gøre sig klart, hvad præcist man ønsker at foku-
sere på. Fokus for undersøgelsen (problemstil-
lingen og vidensbehovet) afgør hvilken tilgang 
(metode), der skal anvendes. 

En overvejelse i relation til metodevalg er, om 
den nødvendige viden bedst tilvejebringes 
gennem: 

•  Spørgeskemaundersøgelse
 – papirbaseret
 – elektronisk spørgeskemaværktøj

•  Interviewundersøgelse
 – telefoninterview
 – fokusgruppinterview
 – virksomhedsbesøg

•  Casestudier

•  Observationsstudie
 – besøg på virksomheder
 – ’praktik’ på virksomheder.

En spørgeskemaundersøgelse giver mulighed for 
at stille en række faste spørgsmål til en udvalgt 
målgruppe. Denne metode er velegnet til at 
samle information på et overordnet niveau, fordi 
der er mulighed for at inddrage et stort antal 
respondenter. Metoden er omvendt ikke så god 
til at give dybdegående viden om sammenhænge 
og helheder.

En af de store fordele ved at vælge interview er 
netop, at det giver en mulighed for at gå i dyb-
den, og metoden har lettere ved at opfange og af-
klare helt nye udviklingstendenser og behov. Men 
metoden er ofte mere ressourcekrævende.

Besøg og observationer kan give værdifulde in-
formationer, der er vanskelige at formidle i skrift 
og tale - ting der skal ses og opleves for at blive 
forstået i sin helhed. 

GODE IDEER:
•  Brug netværket - find ud af hvilke erfaringer 

dine kollegaer og/eller jeres samarbejds-
part-nere har med at gennemføre analyser

•  Find mere viden om undersøgelsesmeto-
der på www.kompetencecentre.dk/18781
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AT FÅ ANDRE TIL AT GENNEMFØRE 
ANALYSERNE FOR SIG

Hvis man oplever ikke at kunne finde eksisteren-
de analyser, der opfylder ens vidensbehov, men 
samtidig ikke vurderer at kunne afse ressourcer 
til at foretage en analyse selv, kan en mulighed 
være at entrere med eksterne samarbejdspart-
nere, der kan forestå analysen. 

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, 
hvordan man kvalitetssikrer analysen. 

ET KONKRET EKSEMPEL PÅ 
GENNEMFØRELSE AF EN ANALYSE 
I SAMARBEJDE MED EKSTERNE 
SAMARBEJDSPARTNERE 
•  Kompetencecentret udarbejder bruttoli-

ster til virksomhedskontakter inden for 
udvalgte brancheområder og i henhold 
til valgte kriterier - eksempelvis virk-
somhedsstørrelse. 

•  To telemarketingfirmaer booker møder 
med virksomhederne. 

•  Mødeaftalerne med supplerende op-
lysninger om den enkelte virksomhed 
overleveres til kompetencecentret 

•  Kompetencecentret matcher virksomhe-
der og konsulenter og bekræfter afta-
lerne over for virksomhederne.

•  Det tilstræbes, at nogle besøg gennem-
føres i samarbejde med to konsulenter 
fra forskellige uddannelsesinstitutioner 
for at kunne møde en bredere vifte af 
ønsker og behov fra virksomheden. 

•  Under besøgene registreres oplysnin-
ger i en besøgsrapport, der efterfølgen-
de bearbejdes og formidles elektronisk.

•  Kompetencecentret fastlægger, hvilke 
videre analyser, der skal genereres ud 
fra rapporterne.

GODE RÅD I FORBINDELSE MED AT 
FÅ EKSTERNE SAMARBEJDSPART-
NERE TIL AT FORESTÅ ANALYSER:
•  Vær i tæt kontakt med de eksterne samar-

bejdspartnere
•  Løbende dialog er nødvendig - og skal 

suppleres af faste møder. 
•  Deltag i kvalitetssikring/validering af 

undersøgelsen.
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ERFARINGER MED ANALYSER I 
SAMARBEJDE
Et AMU-center fortæller:
”Vi fik gennemført en analyse i vores re-
gion sammen med de andre uddannelses-
institutioner, dvs. Teknisk skole, Handels-
skolen og VUC. I undersøgelsen skelnede 
vi ikke mellem ’skolerne’, og vi forvente-
de heller ikke, at virksomhederne skelne-
de mellem os. Det handlede om at høre, 
hvad deres behov er, og så er det vores 
opgave efterfølgende at finde de bedste 
undervisere på de forskellige skoler. ”

”For at indhente viden og møde poten-
tielle kunder, arbejder forskellige institu-
tioner i et kompetencecenter sammen om 
at afdække virksomhedsbehov. Social- og 
sundhedsskolen gennemfører f.eks. un-
dersøgelser sammen med erhvervsud-
dannelsescentret, der på den måde får et 
indblik i offentlige arbejdspladser, som de 
ikke kender så godt.”

SAMARBEJDE OM ANALYSER

Selv om den strategiske analyse kan være med til 
at sikre, at uddannelsesinstitutionen bevæger sig 
i den rigtige retning, kan det være svært at afse 
og prioritere tid på hver enkelt institution. Det kan 
derfor være en god ide at gennemføre analyseak-
tiviteter sammen med andre f.eks. andre regio-
nale uddannelsesinstitutioner, andre aktører eller 
andre netværkspartnere.

Analysearbejdet kan på den måde også være 
med til at knytte stærkere bånd til samarbejds-
partnere og netværksinstitutioner. 
Samarbejde med øvrige lokale aktører
Et centralt fokusområde for kompetencecentrene 
er at etablere eller styrke relationerne med de 
andre uddannelsesinstitutioner i regionen. 

Det sker blandt andet for at imødekomme virk-
somheders og enkeltpersoners behov for at få 
overblik over tilbud og muligheder i uddannelses-
systemet - særligt set i lyset af, at alle nyere un-
dersøgelser vedrørende VEU viser, at manglende 
overblik er en stor barriere for efteruddannelse. 
Samtidig giver de styrkede relationer uddan-
nelsesinstitutionerne en mulighed for at tænke i 
et bredere samarbejde. Det gælder eksempelvis 
muligheden for at køre hold sammen - og mulig-
heden for at kunne imødekomme en virksomheds 
behov - også når det ligger ud over, hvad den 

enkelte uddannelsesinstitution kan dække. Der-
med kan de enkelte institutioner sammen opnå 
synergi og bedre ressourceudnyttelse.
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KONSEKVENSER AF ANALYSER PÅ 
FLERE NIVEAUER
Et AMU-center har gennemført en kvalitativ 
analyse blandt ti regionstypiske virksomhe-
der.
Analysens resultater viste sig at have konse-
kvenser på flere niveauer. 
Analysen viste eksempelvis, at virksomhe-
derne efterspørger engagerede og motive-
rede medarbejdere, som man oplever det er 
svært at rekruttere. Analysen tydeliggjorde 
samtidig at produktionen er tilrettelagt på en 
meget traditionel vis, der ikke lægger op til 
meget ansvar og medindflydelse. Her ligger 
derfor en udfordring for virksomhederne. 
For uddannelsesinstitutionen gav analysen 
anledning til refleksion omkring undervis-
ningsform og indhold. Der vil sandsynligvis 
i fremtiden være mindre brug for fagspecia-
lister og mere brug for undervisere i rollen 
som coach og konsulent.
I relation til det regionale niveau viste analy-
sen, at jobcentrene skal være mere opmærk-
somme på at bidrage til at skabe overgang 
fra ledighed til job.

OMSÆTNING AF RESULTATER TIL PRAKSIS 

Når analysen er gennemført, skal resultaterne 
formidles og bruges. Det gælder for resultater fra 
analyser som med erfaringer fra projekter - at det 
først er, når de omsættes og anvendes i praksis, 
at det rigtigt rykker noget.

Analysen giver forhåbentlig svar på en række 
spørgsmål ’nogen’ har stillet og er ivrige efter at 
få svar på. Når resultaterne skal operationalise-
res, er det vigtigt at præcisere hvem målgruppen 
er og overveje, hvordan de kan forventes at ville 
bruge resultaterne.

En central målgruppe er virksomhederne, men 
også andre aktører - eksempelvis det regionale 
beskæftigelsesråd - kan have interesse i resul-
tater f.eks. angående demografisk udvikling i 
regionen eller ændringer i teknologianvendelse 
på virksomhederne, der kan få betydning for be-
skæftigelsessituationen. 

Også internt på uddannelsesinstitutionen skal 
resultaterne bruges. Den interne omsætning kan 
foregå i et samarbejde mellem konsulenter og 
undervisere, hvor man kobler resultaterne med 
overvejelser om eksempelvis nye udbud. Der 
er også eksempler på, at skolens bestyrelse har 
brugt analyseresultater til strategisk udvikling.
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GENERELLE OVERVEJELSER OG 
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
•  Det er vigtigt at arbejde for at sikre ram-

merne for den interne videndeling, så man 
i højere grad kan udnytte den eksisterende 
viden til fælles læring og udvikling.

•  En løsning på dette kan være mere systema-
tisk videndeling internt i organisationen. 

•  Eksempelvis gennem dialogfora/møder, 
hvor eksempler på gennemførelse af ana-
lyser og omsætning af resultater til daglig 
praksis bruges som genstandsfelt for vi-
dendelingen.

FORMIDLING AF ANALYSER OG VIDEN 

Intern formidling 
Så snart en analyse er gennemført er det godt at 
sikre, at resultaterne bliver kendt i organisatio-
nen. Først og fremmest er det de overordnede 
resultater, den nye viden, man har fået på et 
givet område, som alle kan have glæde af at få. 
Dernæst, at tilrettelægge en mere målrettet og 
detaljeret formidling til forskellige målgrupper. 

Men det er også vigtigt at dele gode og dårlige 
erfaringer fra selve undersøgelsesgennemførel-
sen, f.eks. i forhold til metodevalg og samarbejde 
med andre, til resten af organisationen.

Resultater og erfaringer kan f.eks. formidles via: 

•  Gå-hjem møder

•  Personalemøder

•  Internt blad

•  Elektronisk formidling - intranet

Ekstern formidling
Viden om analyserne skal også nå uden for hu-
set. Målgruppen for den eksterne formidling kan 
være: samarbejdspartnere, andre uddannelses-
institutioner, andre regionale aktører og virksom-
heder.

Resultaterne kan f.eks. formidles via:

•  Mundtlige oplæg (virksomhedsnetværk)

•  Artikler og formidling i lokale medier

•  Foldere og pjecer

•  Online formidling - God ide!: Lav både en 
appetitvækker - og mulighed for at se hele 
rapporten.
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YDERLIGERE INFORMATION
Der vil løbende igennem projektet blive 
udgivet flere temapjecer i denne serie.

Du kan holde dig orienteret på hjemmesiden:

WWW.KOMPETENCECENTRE.DK
- hvor du også kan læse mere om projektet 
’Kompetencecentre i lærende regioner’

For yderligere information 
om projektet kontakt:

Morten Felding, 
fuldmægtig i Undervisningsministeriet 
Direkte telefon: 3392 5724
E-mail: Morten.Felding@uvm.dk



KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER
Udviklingsprogrammet ”Kompetencecentre i lærende regioner” gennemføres af Undervisnings-
ministeriet og er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond.

I udviklingsprogrammet deltager 15 kompetencecentre, der er fysisk placeret på uddannelses-
institutioner spredt over hele landet. I de fleste kompetencecentre deltager flere forskellige 
uddannelsesinstitutioner.

Udviklingsprogrammet har fokus på regionalt samarbejde om voksen- og efteruddannelse af 
især kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Dertil kommer følgende 
5 fokusområder, som kompetencecentrene skal arbejde med:

1. Samarbejde med virksomheder om kompetenceudvikling 
2.  Udarbejde analyser og etablere regionale netværk med andre aktører og 

uddannelsesinstitutioner
3. Afprøve metoder til vejledning og kompetenceafklaring
4. Udvikle praksisnære efteruddannelsestilbud og nye læringsformer
5. Gennemføre organisations- og kompetenceudvikling på uddannelsesinstitutionerne.

I løbet af perioden (2006 - 2007) deltager alle kompetencecentrene i faglige netværk og temadage. 
Kompetencecentrene bidrager selv med oplæg og eksempler på metoder og værktøjer. Disse 
erfaringer samles og bearbejdes. Der udgives 6 pjecer i forbindelse med projektet.

Teknologisk Institut, Erhvervsudvikling er projektsekretariat og redaktør af pjecerne. 
Forfattere til pjecerne er: Mette Nørholm, Lisbeth Christensen, Annemarie Holsbo og Claus Müller.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


