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Beskrivelse af Impact Map og Kompetenceweb 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencearbejdsgruppen har vurderet, at der i AU Uddannelse er behov for MUS-
understøttende værktøjer, der dels gør det tydeligt for både leder og medarbejder, 
hvilke kompetencer det pågældende afsnit har behov for, dels understøtter dialogen 
om, hvor den enkelte medarbejder befinder sig i forhold til dette, uden på en negativ 
måde at udstille de kompetence-gap, der måtte være. Det er endvidere målet, at 
værktøjerne skal bidrage til at skabe forståelse for og åbenhed om de prioriteringer, 
der efterfølgende sker mhp. at beslutte, hvilke medarbejdere og hvilke aktiviteter, der 
skal understøttes økonomisk.   
 
Kompetencearbejdsgruppen har drøftet brugen af flere forskellige MUS-
understøttende værktøjer. Der har undervejs været afholdt flere møder med Astrid V. 
H. Svendsen fra AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø, for at afdække fordele og ulemper 
ved forskellige modeller. På den baggrund har arbejdsgruppen udvalgt to værktøjer, 
Impact Map og Kompetence-web, som tilsammen vurderes at kunne forbedre dialo-
gen om behov for kompetenceudvikling. De to værktøjer beskrives i mere detalje her-
under.  
 
Beskrivelse af Impact Map 
Impact Map skaber et strategisk overblik for organisationen på flere forskellige ni-
veauer, fordi det er et værktøj til at nedbryde strategiske mål til kompetencer. Orga-
nisationen definerer ”must-win-battles”, som bliver de succeskriterier, organisatio-
nen og de enkelte afdelinger bliver målt på. Impact Map understøtter, at organisatio-
nen når sine strategiske mål, samtidig med at det viser, hvilke kompetencer, der kræ-
ves.  
 
Impact Map kan kort sagt beskrives som: 
• Værktøj til at nedbryde strategiske mål til kompetencer 
• Bruges til legitim prioritering, gennemsigtighed og tydelig retning for udvikling 
• Kan bruges af en enhed, gruppe eller individuelt – her anbefales værktøjet im-

plementeret på afsnits- eller funktionsområde-niveau.  
 
Impact Map ses på nedenstående illustration: 
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Impact Map er opbygget af følgende dele: 
 
Overordnede, strategiske mål:  
Den overordnede strategi defineres. Med udgangspunkt i AU Uddannelses ud-
viklingsmål og målsætninger for drift, definerer afsnittet sine mål for det/de kom-
mende år.  
 
Resultater:  
Resultater bidrager til strategiske mål. Med udgangspunkt i de strategiske mål defi-
neres de vigtigste resultater, der skal bidrage til at nå disse mål. 
 
Aktiviteter: 
Aktiviteter bidrager til resultater. Med udgangspunkt i de ønskede resultater beskri-
ves de vigtigste aktiviteter, der skal iværksættes/fortsættes for at nå disse resultater.  
 
Kompetencer: 
Kompetencer bidrager til gennemførsel af aktiviteter. Med udgangspunkt i de valgte 
aktiviteter identificeres de kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre disse 
aktiviteter.  
 
Det er vigtigt, at der på alle niveauer udvælges de vigtigste elementer, og at der såle-
des ikke laves udtømmende lister for strategi, resultater og aktiviteter. For kompeten-
ce-delen kan man lave en lidt længere liste, men der bør fortsat prioriteres, da en ud-
tømmende liste vil være for kompliceret at arbejde videre med.   
 
Arbejdsgruppen opfordrer til, at medarbejderne inddrages i opstillingen af et Impact 
map, da det bidrager til at skabe forståelse for valget af de enkelte elementer, ligesom 
vigtig viden sættes i spil. 
 
På Impact Mappet kan sættes et femte ”led”, der beskriver den kompetenceudvikling, 
der er nødvendig for, at medarbejderne kommer til at besidde de kompetencer, som 

MUS / 
GRUS 

 
Kompeten-

ce-
udvikling: 

bidrager til 



 
 
 

    

Side 3/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

er beskrevet i ”kompetence-pilen”. Arbejdsgruppen anbefaler, dette ikke sker direkte, 
men via den dialog, der finder sted ved MUS-samtalen. På den måde undgår man at 
udstille individuelle medarbejderes komptence-gap i plenum. Til understøttelse af 
denne mere individbaserede dialog kan man med fordel anvende kompetence-web’et.    
 
Beskrivelse af kompetenceweb 
Kompetenceweb’et kortlægger, hvilke kompetencer en afdeling har brug for, og kan 
understøtte dialogen om, hvor den enkelte medarbejder er i forhold til dette.  
 
I kompetenceweb’et afspejles de kompetencebehov, som man ved Impact Map har 
konkluderet, at afdelingen har brug for. Der tages en drøftelse af niveauet af behov 
for de enkelte kompetencer, og det markeres på koordinatakserne, hvor stort behovet 
er. Herefter forbindes de enkelte punkter på akserne til dannelse af afdelingens web. 
Man kan enten vælge arbitrære akser, som ”meget”, ”midt imellem” og ”lidt” eller 
man kan afsætte egentlige procenttal. Det er vigtigt, at man i drøftelserne skaber en 
fælles forståelse af, at når en afdeling har ”meget” brug for en kompetence, betyder 
det så, at alle skal kunne dette, eller at få skal have en høj viden om emnet? 
 
Man kan herefter overveje at indlægge tilsvarende punkter for, hvor det vurderes, at 
afdelingen er i dag. Det er dog vigtigt, at dette sker på et overordnet niveau, så den 
enkelte medarbejders kompetencer eller mangel på samme ikke udstilles.  
 
Som forberedelse til MUS-samtalen bør både medarbejder og leder gøre sig overve-
jelser om, hvor medarbejderens kompetencer placerer sig på de samme kompetence-
akser. Man vælger selv, om man vil tegne det ind eller blot lave øvelsen i hovedet.  
 
Til MUS-samtalen drøftes det i fællesskab, hvordan medarbejderens web ser ud i for-
hold til afdelingens. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at ingen medarbejder 
skal kunne løfte alle afdelingens aktiviteter. Så når der identificeres forskelle mellem 
afdelingens og medarbejderens web, bør det drøftes, om denne forskel er relevant i 
forhold til de specifikke opgaver, som medarbejderen er ansvarlig for. De huller, der 
viser sig at være opgave-relevante i forhold til den enkelte medarbejder, kan herefter 
danne grundlag for en drøftelse af behov og virkemiddel i forhold til kompetenceud-
vikling for denne medarbejder.  
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Illustration af kompetenceweb: 
   
   Medarbejdere 

Afsnittets behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Efterskrift: 
Ovenstående to værktøjer understøtter strategisk kompetenceudvikling. Det er dog 
vigtigt at huske, at der også i en vis grad er behov for den såkaldte ”con amore”-
kompetenceudvikling, hvor der vælges kompetenceudvikling ud fra, hvad medarbej-
deren brænder for. Denne kompetenceudvikling passer ikke nødvendigvis ind i afde-
lingens kompetenceweb, og det vil derfor ikke være klart fra starten af, hvor og hvor-
dan kompetencen efterfølgende vil skulle bringes i anvendelse.  
 
Det er relevant at kunne trække på sådanne ”con amore”-kompetencer, når en afde-
ling får nye opgaver, der skal løses inden for kort tid, eller i forbindelse med foran-
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dringsprocesser. Her vil der ofte ikke være den fornødne tid til at gå via Impact Map, 
kompetenceweb og kompetenceudvikling, men i stedet vil der være behov for at 
trække på forhåndenværende kompetencer.  
 
Hvornår der skal tildeles kompetenceudvikling på baggrund af ”con amore” bør bero 
på en dialog mellem den enkelte medarbejder og dennes leder under hensyntagen til 
det realistiske i, at den ønskede kompetence kan bringes i spil i et fremtidigt scenarie.  
 


