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Læring og kompetenceudvikling i hverdagen
”Hvis en organisation skal klare sig godt, må dens læringsrate
være større end omgivelsernes forandringsrate.”
Sådan sagde ophavsmanden til aktionslæring, professor Reginald Revans tilbage i 80’erne.

Samtale mellem Mads Nygård og Mads Bab – redigeret af Mads Bab

Jeg har, som rådgiver i Gnist, haft fornøjelsen af at

kan vende kompleksitet fra at være en trussel mod high

arbejde sammen med Kvadrat siden 2007. Samarbejdet

performance til at kunne omfavne den og gøre det en

har kredset om dele af de læringstiltag, virksomheden

styrke, er helt kritisk for os,” siger Mads Nygård.

har iværksat. I samme periode, naturligvis suppleret af
en lang række andre bidragende faktorer, har Kvadrat

Den stigende forandringsrate suppleret med virksom-

mere end tredoblet sin omsætning og vil i 2017 realisere

heders vækstfokus stiller krav om forandringsparathed.

en toplinje på 1,2 mia. kr.

Desværre oplever jeg som virksomhedsrådgiver for tit
ledere, der forventer forandringsparathed uden at mod-

Resultaterne taler deres tydelige sprog. Kvadrat gør en

svare kravet med de rette rammer, arbejdsgange og

del ting rigtigt.

kompetenceudvikling.

Jeg har inviteret Mads Nygård, der er Senior Vice

En læringsrate, der reelt modsvarer omgivelsernes for-

President for Strategi & HR i Kvadrat til en snak om

andringsrate forudsætter, at vi tænker langt udover

læring og kompetenceudvikling. I fællesskab kigger vi på

traditionelle kurser og temadage og ikke gør læring til et

nogle af de forudsætninger, der har medvirket til at gøre

rent individuelt ansvar. Virksomheder, og her tænker jeg

Kvadrat til en virksomhed, der gør det godt, og hvor

på HR, men også den generelle ledelse, er nødsaget til

medarbejderne samtidig har det godt.

at gøre sig mere umage med at sikre betingelserne for
den rette læring.

Giver det mening for dig at tale om en såkaldt ”læringsrate” som modsvar til omgivelsernes ”forandringsrate”?

Mads Nygård supplerer: ”Du har en vigtig pointe i forhold til at gøre sig umage. En ting, vi har lært om læring

”Hvis forandringsrate udtrykker en omverden, der

er, at det er altafgørende, at læring ikke tager udgangs-

nytænker og udvikler sig hurtigt, herunder konkurren-

punkt i fiktive opgaver, men udspringer af behovet for at

ter, der ikke sidder stille, og krav, der konstant ændrer

løse konkrete udfordringer. Især for den person, der skal

sig, så ja. Som virksomhed lærer vi i samspil med vores

lære noget, men også for ledelse og kolleger. Når læring

omgivelser. Vi kan kun sikre en bæredygtig vækst ved

tager udgangspunkt i alt for overordnede perspektiver,

altid at tage udgangspunkt i de eksterne ”krav”, der

bliver det næsten umuligt at engagere kolleger i proces-

stilles til os. Når kompleksiteten i omverdenen stiger,

sen, men også svært at forankre ny viden og nye meto-

kræver det en stor intern agilitet for at kunne tumle med

der i hverdagen.”

den nye virkelighed. En organisatorisk kompetence, der
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Mads Bab, stifter af rådgivningsvirksomheden Gnist

Mads Nygård, Senior Vice President for Strategi & HR i Kvadrat

Hvis man som Kvadrat vil sikre en læringsrate, der bidrager til virksomhedens vækst, er det nødvendigt at tænke
kompetenceudvikling og læring indefra-ud i stedet for
udefra-ind.
dag. Kompetenceudvikling udspringer af hverdagens
Kompetenceudvikling udefra-ind

problemer og de nye indsigter, der opbygges gennem

I en tid med buzzwords og et utal af eksperter, der

målrettet opgaveløsning med dertilhørende refleksion.

kæmper om rampelyset, frembringes den ene succesopskrift efter den anden. Beslutningstagere bombarderes

Kompetenceudvikling indefra-ud i Kvadrat

med gyldne løfter, og ”so-ein-ding” bliver udgangspunk-

”I stedet for at sende vores dygtigste medarbejdere på

tet for kompetenceudvikling. Opgaven bliver herefter

eksklusive uddannelser for efterfølgende at kæmpe med

at koble den nye metode eller det nye tankesæt til virk-

at finde relevansen i hverdagen, har vi bedt lederne til

somhedens udfordringer.

hver deltagende medarbejder om at udpege og beskrive en reel udfordring, som medarbejderen igennem

Kompetenceudvikling udefra-ind giver især mening, når

læringsprogrammet skal løse. Med udgangspunkt i den

der er god tid til at tilegne sig et nyt stof. Når der er

udfordring hjælper vi fra HR med tiltag, der understøtter

god tid til refleksion, fordybelse og kollegial sparring.

medarbejderen. Det sker bl.a. igennem workshops, spar-

Hvornår var det lige sidst, der var det?

ring med en challenge coach (typisk ikke egen leder) og
mentoring (et af Kvadrats direktionsmedlemmer),” tilfø-

Kompetenceudvikling indefra-ud

jer Mads Nygård

Uanset fokus, så handler hverdagen for alle virksomheder, leder som medarbejder, om løsning af problemer

Kan du give et eksempel?

og realisering af potentialer. Hvis virksomheden ønsker

”Den måde, vi arbejder med ”challenges” på, er, at de

vækst, må dens evne til at løse relevante problemer og

tager udgangspunkt i medarbejdernes faglighed eller i

realisere potentialer stige hurtigere og bedre end kon-

nogle mere generelle ledelseskompetencer. Først er vi

kurrenternes tilsvarende evne.

nysgerrige på medarbejdernes faglige dybde. Vi kigger samtidig på den måde, de løser opgaven på. Får

Kompetenceudvikling indefra-ud er i høj grad en kollek-

de skabt en vidensplatform, får de involveret de rigtige

tiv proces, hvor en eller flere personer i fællesskab angri-

stakeholders, og hvordan gør de. Vi vil gerne at de lærer

ber konkrete problemer eller muligheder fra deres hver-

at ”lede en challenge” i et trygt miljø, så de senere kan
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replikere deres læringsproces på en
challenge, der ikke ligger indenfor
egen komfort zone. Som eksempel
havde vores tyske marked brug for
en skarp lanceringsplan på en ny
produktkategori. Den challenge gav
vi en tysk sælger med stor kendskab
til marked og produkt. Opgave to for
selvsamme sælger var sammen med
en marketingmedarbejder at komme
op med en plan på, hvordan vi bedst
muligt får engageret medarbejdere
på en digital platform. Den første
challenge løses således på faglighed
suppleret med tillærte metoder for
skabe en plan sammen med andre,
mens den næste challenge udelukkende løses via de nye tillærte kompetencer,” svarer Mads Nygård.
Når jeg som rådgiver ser på Kvadrats High Potential
Program tænker jeg, at det er en metode, der er rele-

På Gnist.com/podcast kan du lytte med, når Mads Nygård og
Mads Bab taler videre om, hvordan man får succes med
læring i en performanceorienteret virksomhed.

vant i kompetenceudvikling bredt set. Mads Nygård og
jeg fortsatte derfor dialogen med henblik på at identificere nogle af de centrale principper bag deres indefraud tilgang til kompetenceudvikling.

Det kræver en organisation, der arbejder på at forstærke
”Agilitet er et nøgleord, som jeg efter gennemførelse

den kollektive empati, innovation og intelligens. Kollektiv

af vores første talentprogram mener, er vigtigt at frem-

intelligens er en gruppes samlede intelligens. Den

hæve,” siger Mads Nygård og fortsætter: ”Jeg mener,

handler især om kollektive indsatser og individer, der i

det er vigtigt, at man undgår store planer og vidtløftige

synergi træffer fælles beslutninger og handler samstem-

hensigter. Det handler om at forstå udfordringen og

mende. Det interessante ved kollektiv intelligens er, at

derigennem identificere helt konkrete og realiserbare

det ikke bare er summen af individers individuelle intel-

handlemuligheder. I stedet for at lave en plan, der anta-

ligens, men derimod de kulturelle dynamikker, der afgør,

geligvis fører en hen til målet, må man indse, at holdbar

hvor god medlemmerne i en gruppe er til at løse deres

kompetenceudvikling er en iterativ proces, hvor man

kerneopgave i fællesskab, og hvor effektive de i gruppen

afprøver handlemuligheder og reflekterer over dem

er til at finde og udføre løsninger på de mest kritiske

efterfølgende.”

problemstillinger, de møder.

Noget tyder på, at det kan være afgørende at anlægge

En ramme for kompetenceudvikling indefra-ud

en aktionslærende tilgang til kompetenceudvikling. I

Mads Nygård og jeg forsøgte til sidst i vores samtale at

hvert fald, hvis den skal have en chance i en hverdag

udkrystallisere principperne fra Kvadrats High Potential

med højt tempo.

Program til en tretrins proces, der kan anvendes til kompetenceudvikling bredt set.

Mads Nygård tilføjer: ”Udover den agile tilgang som
aktionslæring medvirker til, er det kollektive element
tilsvarende afgørende. Fra direktionen i Kvadrat har

1.

Sammen med lederen identificeres en konkret problemstilling, som en eller flere personer skal løse i

vi identificeret empati og innovation som centrale for

forbindelse med deres kompetenceudvikling. Det er

udvikling af vores virksomhedskultur. Hvis vi skal sikre

vigtigt, at problemstillingen er RAR – Realiserbar,

en høj læringsrate, der modsvarer og gerne overstiger

Ambitiøs og Relevant.

omgivelsernes forandringsrate, så må og skal læring
være en kollektiv proces, hvor vi ikke bare deler viden,

Beskriv problemstillingen på skrift og tydeliggør de

men også udvikler ny viden og nye ideer sammen. Det

ønskede effekter.

gælder også på lederniveau, hvor vi har introduceret
begrebet ”samspil”.”

24

UDDANNELSE & UDVIKLING

AUGUST 2017

TEMA: KOMPETENCESTRATEGI OG -DESIGN

2.

Afsæt tid til, at de deltagende medarbejdere forstår deres udfordring og oplever den som relevant.
Forståelsen og oplevelse af relevans er ligefrem
proportional med deltagernes engagement.

Billeder
fra
Kvadrats
produkt
sortiment

Understøt eventuelt med strukturer til at analysere
problemstillingen og deltagernes evne til at igangsætte mulige aktiviteter.
i små trinvise handlinger frem for omfattende
3. Tænk
handlingsplaner. Anlæg denne mere eksperimenterende tilgang til at løse konkrete problemstillinger,

Refleksionen bør ikke foretages i ensom fordybelse,

og afsæt tid og ressourcer til refleksion.

men igennem interaktion med ledelse og kolleger.
Opbyg kollektiv intelligens ved at undersøge handlinger
og indsigter nysgerrigt.

læring og agile arbejdsprocesser. Mads medvirker

FAKTA
om Kvadrat og Mads Nygård

i design og gennemførelse af en lang række tiltag

Kvadrat er Europas førende producent af design-

inden for læring og organisationsudvikling. Mads

tekstiler. Kvadrat designer og udvikler nutidige

holder desuden foredrag, workshops og master-

tekstiler og tekstilrelaterede produkter til private

classes om læring, kompetenceudvikling og robu-

og offentlige bygninger.

Mads Bab er stifter af rådgivningsvirksomheden
Gnist. Her rådgiver han bl.a. om organisatorisk
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FAKTA
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ste fællesskaber.
Mads Nygård har været en del af Kvadrats direkMads er forfatter til bøgerne Gnisten i

tion med ansvar for strategi, forretningsudvik-

Arbejdslivet, I gang med styrkebaseret ledelse og

ling og HR siden 2004. Mads er udover Kvadrat

en række artikler om ledelse og organisations-

tilknyttet Holscher Design som bestyrelsesfor-

udvikling. Han underviser på Aarhus Universitets

mand samt menigt bestyrelsesmedlem i Active

master i positiv psykologi og i tilsvarende emne

Sportswear og Komiteen Ny Malt

på Angela Ruskin University i Paris.
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