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Denne bog behandler kompetenceproblematikken i mange for-
skellige sammenhænge. Den diskuterer, hvorledes man kan forstå
kompetence og kompetenceudvikling. Desuden behandler den
modeller og implementeringsformer inden for en række forskellige
sektorer. Således belyses kompetenceudvikling i forbindelse med
finanssektoren, som står midt i en omstilling fra en traditionel bu-
reaukratisk organisationsform til mere markedsorienterede struk-
turer. Dernæst behandles den kompetenceproblematik, der opstår i
forbindelse med de nye teknologiske og markedsmæssige udfor-
dringer, som de private produktionsvirksomheder møder. Endelig
behandles de krav om kompetenceudvikling, der knytter sig til
overgangen fra kontrol- og myndighedsudøvelse til mere service-
orienteret virksomhed inden for den offentlige sektor.

Kompetence er et aktuelt plusord i udredninger, betænkninger
og policy-dannelser. Kompetenceudvikling ses som tidens løs-
ning. Det er imidlertid interessant, at der ikke rigtig gås i dybden
med, hvad det er for typer af problemstillinger, der skal løses med
dette plus-begreb. Når det imidlertid har den genklang i forestil-
lingerne om, hvilke veje man skal gå i uddannelser og i virksom-
heder, finder vi det vigtigt at give nogle bud på de problemstillin-
ger, der uudtalt kunne være baggrunden for interessen for kompe-
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tencebegrebet. Der synes at være tale om problemstillinger, som
mange nikker genkendende til. Man synes at godtage kompeten-
ceudvikling som løsning på et uudtalt men udbredt problem. Når
man ønsker kompetente medarbejdere - ikke blot kvalificerede
medarbejdere, hvilke nye problemstillinger er det så, man vil have
løst? Det er vores indtryk, at den rationelle kerne i denne trend er,
at man er stødt på en grænse i den hidtidige ledelses- og arbejds-
organiseringstradition. Det har længe været god latin i arbejdstil-
rettelæggelse, at man skulle have entydige funktions- og arbejds-
opdelinger med klare ordregange og veldefinerede arbejdsopga-
ver, hvor den kvalificerede medarbejder udførte sine tildelte ar-
bejdsopgaver. Tilsvarende har organisations- og ledelseslittera-
turen været domineret af indbyrdes funktionsopdelte teorier. Dét,
som man synes at håbe på gennem anvendelse af teorier og begre-
ber om kompetenceudvikling, er, at medarbejdere mere fleksibelt
bringes til at kunne overskue og overskride stive faggrænser og
arbejdsdelinger, selv få øje på og løse opgaver, som de ikke behø-
ver at få ordre om at løse. Det synes at være et sådant potentiale
for innovativ og selvstændig arbejdsorganisering, der ønskes i be-
tænkninger og policy-dannelser.

Hvis vi har ret i, at der er tale om at være stødt på en barriere i
mainstreamledelse og ledelsesteori, så ligger der ikke nogen løs-
ning i at skifte ordet kvalifikation ud med kompetence. Man skal i
stedet udvikle en langt mere tilbundsgående forståelse af forskel-
len på den hidtidige arbejdsorganisering og det kompetente ar-
bejdsteams indbyrdes relationer. Det er således alment erkendt, at
succesen hos kvindehåndboldsholdet ikke alene skyldes summen
af de individuelle egenskaber eller kvalifikationer og/eller veldefi-
nerede arbejdsopgaver udstukket af træneren. Den skyldes et kon-
stant overblik, gensidig optimering af samtlige, forskellige kvalifi-
kationer og kreativ og fleksibel redefinering af potentielle opgaver
og løsninger. Det kompetente ligger i det dynamiske samspil. Men
denne indsigt findes ikke i de gængse tankegange i uddannelses-
systemet, ledelsespraksis eller mainstreamlitteratur om organisa-
tion og ledelse. Her falder man tilbage til reduktionistiske forståel-
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ser om individuelle kvalifikationer og på forhånd givne jobkrav.
Det er sådanne ændringer i arbejdsorganisatoriske problemstillin-
ger og nødvendige, mere helheds- og procesorienterede forståelser
i tilknytning til kompetencebegrebet, som denne antologi tager hul
på.

De forfattere, som har bidraget til denne antologi, kommer fra
mange forskellige videnskabelige miljøer, hvorfor antologien an-
lægger en bred vifte af faglige synsmåder på kompetence. Antolo-
gien er dog præget af et fælles udgangspunkt for vores måde at
forstå problematikken på. Dette udgangspunkt er grundlæggende
en adfærdsvidenskabelig tilgang, som fokuserer på det organisa-
toriske niveau. Generelle arbejdsmarkedsmæssige, professionsso-
ciologiske og uddannelsessociologiske samt politologiske tilgange
er således nedtonet. Kompetence ses fra et organisationsper-
spektiv, og der anlægges en holistisk tilgang, ofte med fokus på
processer i kompetenceudviklingen. Ifølge forfatterne kan kompe-
tenceudvikling hverken forstås som et ledelsespørgsmål alene, et
spørgsmål om udvikling af strukturer eller kultur alene, eller et
spørgsmål alene om individuel udvikling. Synspunktet er, at man
er nødt til at inddrage alle disse forskellige dimensioner for at for-
stå kompetenceudvikling. På denne måde repræsenterer antologi-
en en kritik af en statisk, reduktionistisk forståelse af kompetence-
problematikken, en forståelse der desværre ofte præger de model-
ler, der tages i anvendelse i ledelseslitteraturen og i konkrete om-
stillingsprocesser i virksomhederne samt i den offentlige debat.

Antologien rummer i sig selv ikke et konsistent bud på forståel-
se og den praktiske anvendelse af kompetencebegrebet. Den af-
spejler, at vi befinder os i en brydningstid, hvad kompetencebegre-
bet og kompetenceproblematikken angår. En tid, hvor forskellige
tilgange trænger sig på, og der endnu ikke er blevet etableret en
entydig forståelse. Der er dog en række gennemgående temaer på
tværs af artiklerne, og der præsenteres alternative forståelser af
kompetence i organisatorisk perspektiv.

En gennemgående tendens i antologien er kritik af den fremher-
skende forståelse og de interventionsmetoder, der anvendes.
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For det første er der en videnskabsteoretisk kritik af de grund-
læggende tankefigurer i kompetenceforskningen. Inger Jensen og
Arne Prahl peger således på, at de grundlæggende træk ved kva-
lifikationsforskningen typisk er blevet overført til kompetencebeg-
rebet med den konsekvens, at der arbejdes med en dualistisk for-
ståelse af det socialpsykologiske grundforhold mellem individ og
omverden, hvilket typisk gør kompetencebegrebet uegnet til at
fange det særegne ved problemstillinger om kompetence.

I relation til finanssektoren viser Torben Andersens artikel, at
denne sektor karakteriseres ved, at ledere i praksis søger at anven-
de modeltænkning omkring kompetenceudvikling, som i vid ud-
strækning ikke udgør et brud med tidligere tiders statiske og
strukturturfikserede tradtion. Frans Bévort behandler ligeledes
omstillingsproblemer i finanssektoren. Det fremgår af hans analy-
se af en konkret case, at en tayloristisk præget strukturinterven-
tion har nogle negative og paradoksale virkninger, og at interven-
tion i kulturen først resulterer i den ønskede kompetenceudvik-
ling, når den forbindes med deltagernes involvering i udviklingen
af det konkrete arbejde.

I en gruppe artikler, som beskæftiger sig med den problematik,
som opstår i forbindelse med de nye teknologiske og markeds-
mæssige udfordringer, som de private produktionsvirksomheder
møder, behandles følgende temaer: Povl Erik Jensen og Claus
Rerup tager begge betydningen af kernekompetencebegrebet op
til kritisk diskussion. Povl Erik Jensen peger v.h.a. af en kritisk
gennemgang af en fremherskende teori anvendt på en konkret
case på, at den ofte enøjede fokusering på opbygning af virksom-
hedens kernekompetencer ikke er tilstrækkelig til at sikre virk-
somhedens fortsatte overlevelse og vækst. Claus Rerup peger lige-
ledes på faren ved at anvende denne strategi. Han argumenterer
gennem en teoretisk analyse af nyere organisationslitteratur for, at
en fastholdelse og udbygning af et bestemt sæt kompetencer kan
true virksomheders eksistens ved fremtidige ukendte forandrin-
ger i omverdenen. De to øvrige artikler, som beskæftiger sig med
private produktionvirksomheder, er Peter Nielsens survey-studie
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