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Samfunnsøkonomisk analyse AS har, på oppdrag for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), kartlagt 

gode eksempler på kompetanseutviklingsstrategier i norsk næringsliv. Prosjektet trekker også fram barrie-

rer og muligheter for investeringer i kompetanseutvikling i norske virksomheter.  

For gjennomføringen av prosjektet har dialog med informanter fra næringslivet vært essensielt. Vi vil derfor 

takke de 18 virksomhetene som har stilt sin tid til disposisjon for å dele sine erfaringer med strategisk 

kompetanseutviklingsarbeid.  

Vi vil også takke NHO, og særlig Ingeborg Marie Østby Laukvik, for svært gode faglige diskusjoner under-

veis i prosjektet, i tillegg til å bistå praktisk med kontaktinformasjon til intervjuobjekter.  

 

 

Oslo, 12. desember 2018 

 

Rolf Røtnes 

 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Den teknologiske utviklingen gjør at virksomheter 

og arbeidstakere må omstille seg, fordi de opplever 

at eksisterende kunnskap mister sin verdi på ar-

beidsmarkedet. For å unngå at humankapitalen for-

ringes må samfunnet kontinuerlig investere i kunn-

skap. Den teknologiske utviklingen gir mange mu-

ligheter, men for å utnytte disse mulighetene må 

virksomhetene ha tilgang til oppdatert kompetanse. 

Investeringene sikrer at samfunnet vedlikeholder og 

utvider eksisterende kunnskap, men også at ny 

kunnskap og nye løsninger utvikles. 

I dette prosjektet har SØA kartlagt kjennetegn ved 

kompetansestrategier i norsk næringsliv, samt ge-

vinster og barrierer knyttet til kompetanseutvikling. 

Analysen baseres på intervju med 18 virksomheter 

angående deres strategiske arbeid med kompetan-

seutvikling. 

Analysen gir en forståelse av hvordan virksomheter 

arbeider med og innretter opplærings- og utviklings-

planer, og hvordan kompetanseutvikling inngår i 

virksomhetenes strategi. Herunder identifisering av 

sentrale utfordringer som virksomhetene opplever 

når de tilbyr opplæring og etter- og videreutdanning 

for egne ansatte og hvorvidt etter- og videreutdan-

ningen som tilbys ved utdanningsinstitusjonene er 

innrettet på en slik måte at den treffer virksomhete-

nes behov for kompetanse. 

Felles for virksomhetene som inngår i analysen er 

at de har løftet kompetanseutviklingsarbeidet fram 

som en del av sine kjerneaktiviteter. Strategiene for 

kompetanseutvikling er forankret hos ledelsen og er 

en del av virksomhetenes verdigrunnlag, visjoner og 

utviklingsplaner. 

Det er mange og sammensatte årsaker til at virk-

somheter velger å arbeide strategisk med kompe-

tanseutvikling. De ansattes kompetanse ligger i 

kjernen av de fleste virksomheters produksjon og 

det er derfor ofte vanskelig å peke ut én årsak til at 

kompetanseutvikling er et satsingsområde. 

De ansattes kompetanse er imidlertid essensiell for 

virksomhetens posisjon i både kunde- og arbeids-

markedet. Kompetanseutvikling gjør virksomhetene 

mer attraktive på arbeidsmarkedet, både for dagens 

og potensielle nye ansatte. Kompetanse er også 

sentralt i kundemarkedet, hvor virksomhetenes må-

les på kvalitet og effektivitet. 

Nyansettelser er også en viktig del av kompetanse-

utviklingen. Alle nyansatte har relevante erfaringer 

og kunnskaper, men for å høste de fulle gevinstene 

av de ansattes kompetanse er det nødvendig å til-

passe kompetansen til den enkelte virksomhets be-

hov. 

Det er flere fellestrekk på tvers av virksomheter, for 

eksempel er det avgjørende at de ansatte henger 

med i utviklingen av fag og teknologi for at virksom-

heten skal være konkurransedyktig over tid. Årsa-

kene til at kompetanseutvikling er et strategisk sats-

ningsområde varierer imidlertid til en viss grad. Ho-

vedsakelig på tvers av næring, men også avhengig 

av virksomhetsstørrelse. 

Virksomheter fra forskjellige næringer, har ulikt 

kompetansebehov og dermed også ulike strategier 

for kompetanseutvikling. Basert på hvilke typer ar-

beidsoppgaver som løses og produkter som tilbys 

deles virksomhetene i tre kategorier: problemløs-

ende, vareproduserende og tjenesteytende virk-

somheter. 

Virksomhetenes konkurranseevne i både kunde-

markedet og arbeidsmarkedet trekkes frem som vik-

tige årsaker til at det strategiske arbeidet med kom-

petanseutvikling ble igangsatt av alle typer 

Sammendrag 
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virksomheter. Tilgang på rett kompetanse er grunn-

leggende for den daglige driften og videreutvikling 

av virksomheten. 

Konkurranseevnen i kundemarkedet sikres eller 

styrkes i hovedsak ved å øke kvaliteten på produkt-

ene eller ved å lykkes i å produsere produktene mer 

effektivt. I tillegg trekker noen fram kundenes tillit til 

både produsenten og produktet som viktig for å 

være konkurransedyktig. Det framstår som spesielt 

viktig at personer som er i kontakt med kundene har 

den nødvendige kompetansen som gjør at eksiste-

rende og potensielt nye kunder kan stole på produk-

tet som leveres. 

Kompetanseutviklingsstrategier ses også på som et 

viktig virkemiddel for at virksomheten skal være at-

traktiv, både for eksisterende og potensielt nye an-

satte. 

En annen viktig grunn til å drive med strategisk kom-

petanseutvikling, er behovet for tilpasset kompe-

tanse. Selv om utdanningsinstitusjoner tilbyr rele-

vant utdanning, ser mange behovet for å gi ansatte 

mer virksomhetsspesifikk kompetanse. I tillegg er 

det i mange tilfeller vanskelig å få tilgang på riktig 

kompetanse. Hvilken type strategi virksomheten 

velger for å imøtekomme behovene varierer imidler-

tid og er i stor grad avhengig av virksomhetstype. 

Blant de virksomhetene vi har intervjuet brukes føl-

gende opplæringstiltak: 

▪ System for kompetansedeling mellom ansatte 

▪ Generelle og spesifikke interne kurs 

▪ Videreutdanning ved universiteter og høgskole 

▪ Digitale opplæringskanaler utformet av virk-

somheten 

▪ Digitale kurs fra eksterne leverandører  

▪ Deltakelse ved seminarer og kurs i regi av orga-

nisasjoner 

▪ Erfaringsutveksling med andre virksomheter 

▪ Lærlingeordningen 

▪ Tilpasset utdanningstilbud ved fagskoler 

I problemløsende virksomheter skjer den klart 

største delen av de ansattes læring gjennom det 

daglige arbeidet. Kunnskapsspredning mellom de 

ansatte og tilegning av ny kunnskap gjennom pro-

sjektarbeid er de mest sentrale kildene til kompetan-

seutvikling. 

For vareproduserende virksomheter er den nødven-

dige kompetansen typisk svært virksomhetsspesi-

fikk. I tillegg er det ofte behov for formell videreut-

danning for å kunne håndtere nye teknologiske løs-

ninger. En kombinasjon av formell utdanning og in-

terne kurs for å tilpasse utdanning til virksomhetens 

behov er vanlig.  

De tjenesteytende virksomhetene har ofte lite for-

melle utdanningskrav til ansatte, men store krav til 

menneskelige egenskaper som personlig egnethet, 

sosiale egenskaper og motivasjon. I denne type 

virksomhet er det typisk et noe mindre innslag av 

kontinuerlig læring i hverdagen, men behov for kom-

petansepåfyll gjennom kursing.  

Barrierer knyttet til å tilby kompetanseutvikling  

Selv om virksomhetene i analysen arbeider strate-

gisk med kompetanseutvikling, pekes det på ulike 

barrierer og utfordringer som må overkommes i ar-

beidet med kompetanseutvikling. En sentral utford-

ring som flere nevner, på tvers av virksomhetsinn-

delingen, er alternativkostnaden for kompetanseut-

vikling. Det er særlig å få satt av nok tid til opplæ-

ring, som trekkes fram som en utfordring. Dette er 

fordi personer må trekkes ut av det daglige arbeidet, 

som vil gå på bekostning av virksomhetens produk-

sjon.  

Samtidig trekkes risikoen for investeringen fram 

som høy da avkastningen er usikker og typisk reali-

seres først på lengre sikt. Avkastningen er også 
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usikker fordi det er en risiko for at de ansatte slutter 

etter endt utdanning. Denne utfordringen er imidler-

tid størst for eksterne opplæringstiltak, der det tilbys 

generell kompetanse som kan anvendes i flere virk-

somheter.  

Gevinster ved å arbeide strategisk med kompetan-
seutvikling 

Virksomhetene investerer i kompetanse i overbevis-

ning om at gevinstene overstiger direkte og indi-

rekte kostnader av å delta eller tilby opplæring. 

Mange av virksomhetene vi har vært i kontakt med 

opplever at gevinsten av investeringene i opplæring 

av ulik art realiseres i form av økt produktivitet og 

kvalitet, og dermed styrket konkurranseevne. Ge-

vinstene øker ytterligere ved at deltakere i opplæ-

ring sprer kunnskap til andre arbeidstakere innad i 

virksomheten. 

Samtidig oppgir mange virksomheter at deltakelse i 

opplæring også medfører gevinster om ikke direkte 

er av økonomisk art. Å investere i de ansattes kom-

petanse har positive effekter på virksomhetenes ar-

beidsmiljø gjennom økt trivsel. Den positive virk-

ningen på arbeidsmiljøet virker å være gjennomgå-

ende på tvers av virksomhetenes type og størrelse. 

Det nevnes også at ansatte arbeider mer selvsten-

dig som et resultat av at de tilegner seg ny kunn-

skap. For virksomheten er dette positivt, eksempel-

vis fordi det reduserer behovet for å detaljstyre pro-

sjekter og de er trygge på at de leverer produkter 

som tilfredsstiller kundene.  

Hvordan sette i gang med strategisk kompetanse-
utvikling i virksomheten? 

Virksomhetene i analysen har med utgangspunkt i 

egne erfaringer med strategisk kompetanseutvikling 

gitt tips til andre virksomheter som ønsker å be-

gynne med, eller videreutvikle, strategisk arbeid 

med kompetanseutvikling. Anbefalingene kan opp-

summeres i fire steg og gjelder på tvers av virksom-

hetstype.   

1. For det første påpekes det at arbeidet må være 

forankret i ledelsen og virksomhetens visjon og 

strategi. Dette for å lettere realisere investe-

ringene.  

2. Før det investeres i ny kompetanse, er det viktig 

å kartlegge de ansattes nåværende kompe-

tanse. På den måten kan de identifisere even-

tuelle udekkede kompetansebehov og ansattes 

egne ønsker om kompetanseutvikling. 

3. Investeringer i kompetanse representerer en 

betydelig kostnad. Flere nevner at det er viktig 

å være bevisst i hvilken type kompetanse det 

skal investeres i og hvem som skal delta i opp-

læringen. Avhengig av hvilken type kompe-

tanse virksomheten ønsker å investere i finnes 

det mange ulike tilnærminger til selve opplæ-

ringen. Noen typer kompetanse tilegnes best 

gjennom tradisjonell kursdeltakelse, mens 

andre kan erverves gjennom nettbaserte løs-

ninger. Det er også ulike kilder til læring som 

kan benyttes.  

4. Ansatte og ledelse kan lære gjennom både eks-

tern og intern erfarings- og kunnskapsutveks-

ling. Når opplæringen er gjennomført bør mulig-

hetene for erfaringsutveksling internt i virksom-

heten benyttes. Det er derfor sentralt å legge til 

rette for at de ansatte kan lære av sine kolle-

gaer. I tillegg trekker flere av informantene fram 

at eksternt samarbeid og erfaringsutveksling på 

tvers av virksomheter har vært svært nyttig.  
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På oppdrag for Næringslivets Hovedorganisasjon 

(NHO) har Samfunnsøkonomisk analyse AS kart-

lagt gode eksempler på kompetanseutviklingsstra-

tegier i norsk næringsliv. Prosjektet trekker også 

fram barrierer og muligheter for investeringer i kom-

petanseutvikling i norske virksomheter. 

I dette kapittelet gjøres det rede for bakgrunnen for 

og formålet med prosjektet. I tillegg defineres en del 

begreper som brukes i rapporten. Avslutningsvis in-

neholder kapittelet en leseveiledning. 

1.1 Problemstilling og formål  

I dette prosjektet kartlegger vi kompetansestrategier 

i norsk næringsliv. Analysen skal gi en forståelse av 

hvordan ulike virksomheter arbeider med og innret-

ter opplærings- og utviklingsplaner, samt hvordan 

kompetanseutvikling inngår i virksomhetenes stra-

tegier. 

Hovedavtalen mellom LO og NHO forplikter både 

virksomheter og arbeidstakere til å ta ansvar for 

kompetanseutvikling i arbeidslivet. Kompetanseba-

rometeret 2018 finner imidlertid at under halvparten 

av virksomhetene har utarbeidet en kompetanseut-

viklingsplan. 

I prosjektet identifiserer vi gevinster og utfordringer 

virksomhetene opplever når de tilbyr opplæring og 

etter- og videreutdanning til egne ansatte og hvor-

vidt virksomhetene opplever at den etter- og videre-

utdanningen som tilbys ved utdanningsinstitusjo-

nene er innrettet på en slik måte at den treffer virk-

somhetenes behov for kompetanse. 

En faktor som legger føringer for omfanget av kom-

petanseutvikling i næringslivet er krav myndighet-

ene stiller til virksomheter og ansatte. Krav til sertifi-

sering stilles som regel i forbindelse med ulike sik-

kerhetskrav, men kan også være et mer generelt 

krav til en minimumskompetanse for at arbeidsta-

kerne skal ha rett til å gjøre ulike arbeidsoppgaver. 

De fleste typer sertifisering oppnås gjennom delta-

kelse på kortere kurs. Intervjuobjektene som stilles 

ovenfor denne type krav har systematisert kontinu-

erlig sertifisering av både eksisterende og nye an-

satte. Fordi denne type kompetanseutvikling er lov-

pålagt retter analysen oppmerksomheten hovedsa-

kelig mot kompetanseutvikling ut over dette.  

1.2 Definisjoner 

Kompetanseutvikling i næringslivet kan skje på flere 

ulike måter, men handler grunnleggende om oppda-

tering og utvikling av kompetanse. Kompetansehe-

ving omfatter alt fra uformell læring i det daglige ar-

beidet til avansert og omfattende faglig fordypning i 

organisert etter- og videreutdanning.  

I denne rapporten brukes en del etablerte begreper 

som er definert i tidligere arbeider med kompetanse. 

Under redegjør vi kort for de viktigste definisjonene. 

Livslang læring er definert på følgende måte:  

«All organisert læring gjennom livet. Inkluderer for-

mell utdanning så vel som annen organisert læring 

gjennom arbeid og andre aktiviteter.» 

Etter- og videreutdanning er sentralt for å legge til 

rette for livslang læring. 

Videreutdanning tar sikte på å bygge videre på tidli-

gere grunnutdanning eller skaffe kunnskaper på nye 

områder. Videreutdanning omfatter i denne rappor-

ten all formell utdanning tatt av følgende grupper: 

▪ Personer i alderen 22–34 år som i løpet av det 

siste året har tatt formell utdanning, og som si-

den 19 års alder har hatt minimum 3 års sam-

menhengende opphold/pause i sitt studieløp. 

▪ Personer i alderen 35–59 år som er i gang med 

formell utdanning. 

1 Innledning 



 

 

2 KARTLEGGING AV KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGIER I NORSK NÆRINGSLIV | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Videreutdanning inkluderer formell utdanning på 

alle nivåer (grunnskole, videregående, fagskole og 

universitet/høyskole). 

Etterutdanning består av ikke-formell organisert 

opplæring som sikter mot fornyelse og ajourføring 

av en grunnutdanning. Etterutdanning er i hovedsak 

kortere kurs, seminarer og konferanser der opplæ-

ring er hovedformålet, men som ikke gir formelle 

kompetansebevis eller studiepoeng. Etterutdanning 

er imidlertid en viktig kilde til kompetanseutvikling i 

næringslivet. 

Eksempler på læring som skjer i næringslivet inklu-

derer blant annet etter- og videreutdanningstilbud 

ved fagskoler, videregående opplæring rettet mot 

arbeidstakere, kurs og opplæring som gir sertifise-

ring eller annen dokumenterbar, høyere utdanning 

gjennomført av personer i jobb, nærings-phd, kurs 

og opplæring som ikke gir dokumenterbar kompe-

tanse og læring i det daglige arbeidet.  

I tillegg til organisert læring i formell utdanning og 

ikke-formell opplæring kommer uformell læring. 

Uformell læring er ikke-organisert læring i det dag-

lige arbeidet. Uformell læring er tilegning av ny kom-

petanse gjennom et bevisst ønske om å lære, for 

eksempel for å håndtere nye oppgaver, men som 

skjer uten direkte veiledning fra en lærer. 

Etterutdanning, sammen med læring i det daglige 

arbeidet, er en av hovedkildene for utvikling av ny 

og vedlikehold av eksisterende kompetanse. 

1.3 Metode 

Kilden til informasjon i dette prosjektet har i hoved-

sak vært intervju med informanter fra virksomheter i 

næringslivet. Virksomhetene representerer ulike 

næringer og bedriftsstørrelser. Totalt har vi gjen-

nomført 18 intervju i undersøkelsen. 

Gitt at formålet med prosjektet er å kartlegge gode 

eksempler på kompetanseutviklingsstrategier og at 

antall intervjuobjekter er begrenset, er ikke under-

søkelsen representativ for næringslivet. En overvekt 

av intervjuobjektene representerer relativt store 

virksomheter, målt i antall ansatte. De fleste virk-

somhetene har også en relativt sterk økonomisk si-

tuasjon.    

Virksomhetene er kategorisert i tre typer: 

▪ Problemløsende  

▪ Vareproduserende  

▪ Tjenesteytende 

Bakgrunnen for denne grupperingen er at virksom-

heter fra ulike næringer løser ulike typer arbeids-

oppgaver, har ulike typer kompetansebehov og der-

med ulike behov for kompetanseutvikling. Innde-

lingen over mener vi at fanger opp de overordnede 

forskjellene som følger av næringsmessig tilhø-

righet.  

Problemløsende virksomheter befinner seg for ek-

sempel innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenes-

teyting. For problemløsere er arbeidet normalt læ-

ringsintensivt da oppgavene i liten grad er standar-

diserbare. Problemløsende virksomheter har behov 

for betydelig grunnkompetanse, men arbeidsoppga-

vene innebærer en kontinuerlig kompetanseheving 

gjennom det daglige arbeidet, jf. kapittel 3.2.2. 
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Dette er en form for kompetanseheving som er 

svært utbredt i Norge og andre nordiske land.1  

Vareproduserende virksomheter inkluderer i hoved-

sak industrien. Virksomhetene arbeider typisk med 

å effektivisere prosesser. Arbeidet er ofte rutineba-

sert og det er mindre kontinuerlig læring i hverda-

gen. Imidlertid er det ofte et stort behov for målret-

tede kompetansehevende tiltak. Kompetansepåfyl-

let for ansatte i denne type virksomhet er typisk kurs 

av ulik art hvor systemforståelse er viktig. 

Tjenesteytende virksomheter leverer tjenester som 

for eksempel overnatting og servering eller trans-

port og lagring. Tjenesteytende virksomheter har ty-

pisk relativt få krav til formell utdanningsbakgrunn 

hos ansatte, men stiller store krav til medmennes-

kelige egenskaper. I denne type virksomhet er det 

ofte noe mindre innslag av kontinuerlig læring i 

hverdagen, men mer kompetansepåfyll gjennom 

kursing. For varehandelen ser vi for eksempel at 

kurs i kundeforståelse blir stadig viktigere, ettersom 

de mer tekniske oppgavene kan automatiseres. 

Intervjuobjektene identifiseres kun ved type virk-

somhet. Intervjuene er relativt jevnt fordelt mellom 

de ulike gruppene, jf. tabell 1.1. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Ifølge den siste Europeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen fra 2015 svarer 
om lag 90 prosent i Norge og de andre nordiske landene at arbeidet deres 
involverer å lære nye ting.  Til sammenligning svarer i overkant av 70 

Tabell 1.1 Oversikt over intervjuobjekter 
  Type virksomhet 
  Problem- 

løsere 
Vareprodu-
serende 

Tjeneste-
ytende 

St
ø

rr
el

se
 Små  2 3 3 

Store 3 4 3 

Note: Skillet mellom små og store virksomheter er satt til 100 ansatte. 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse AS. 

1.4 Leseveiledning  

I kapittel 2 gjør vi rede for endringskrefter i arbeids-

livet som bidrar til at det blir stadig viktigere med 

gode muligheter til å lære og utvikle seg gjennom 

hele livet. Kapittelet beskriver også omfanget av in-

vesteringer i humankapital og utviklingen de siste 

årene. 

I kapittel 3 blir bakgrunnen for at virksomheter ar-

beider strategisk med kompetanseutvikling og hvor-

dan virksomhetene tilbyr opplæring til sine ansatte 

gjennomgått. 

Kapittel 4 presenterer ulike barrierer som reduserer 

virksomhetenes insentiv til å investere i ansattes 

kompetanseutvikling. I kapittel 5 beskrives gevins-

tene knyttet til å investere i kompetanseutvikling. 

I kapittel 6 sammenstilles intervjuobjektenes tips for 

å sette i gang med strategisk kompetanseutvikling i 

andre virksomheter. 

 

 

prosent i EU samlet sett at de lærer nye ting på jobb. Klikk her for å lese 
mer om undersøkelsen. 

https://www.eurofound.europa.eu/data/european-working-conditions-survey
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I dette kapittelet gjør vi rede for et sannsynlig 

økende behov for livslang læring og omfang av 

kompetanseutvikling i næringslivet i dag. 

2.1 Rask teknologisk utvikling tilsier økt behov for 

livslang læring 

Arbeidslivet er i rask endring og stiller økende krav 

til kompetanse. Flere må stå lenger i jobb, samtidig 

som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig 

påfyll raskere enn tidligere. Stadig flere må ta etter- 

og videreutdanning i løpet av karrieren.  

Omstilling er ikke noe nytt, men tempoet i den tek-

nologiske utviklingen og andre endringer i samfun-

net, som globalisering og det grønne skiftet, er ras-

kere enn før.  

Teknologisk utvikling gir mange muligheter, men for 

å utnytte disse mulighetene må virksomhetene ha 

tilgang til oppdatert kompetanse. Flere studier peker 

på at næringslivet har behov for mer kompetanse 

knyttet til det teknologiske mulighetsrommet, for ek-

sempel IKT, robotisering og kunstig intelligens, men 

også en basiskompetanse på et generelt høyere 

nivå (SØA, 2016; Rørstad, Børing, Solberg, & 

Carlsten, 2018; SØA, 2018). Høyere utdanning ska-

per typisk større grad av fleksibilitet til å håndtere 

teknologisk endring på arbeidsplassen.  

Det blir stadig viktigere at virksomheter selv evner å 

tilby lærings- og utviklingsmuligheter. Å sikre at alle 

er kvalifisert for et arbeidsliv i stadig endring er også 

blant regjeringens viktigste prosjekter. En arbeids-

styrke med mer kompetanse øker produktiviteten, 

og gir også høyere avkastning på investert kapital. I 

Meld. St. 29 (2016–2017) er humankapitalen 

 

 

                                                      
2 Virksomhetsbarometeret er en årlig undersøkelse rettet mot det norske 
næringslivet. Undersøkelsen er representativ for næringslivet og har 3 000 
respondenter. 

beregnet å utgjøre hele 75 prosent av den framti-

dige nasjonalformuen. Derfor er måten samfunnet 

forvalter verdien av arbeidskraften og innbyggernes 

kompetanse på svært viktig. 

Som all annen kapital forringes humankapitalen 

over tid. I praksis arter det seg som at deler av tileg-

net kunnskap ikke lenger er anvendelig eller at per-

soner eller virksomheter «glemmer» eller ikke ved-

likeholder kunnskap.  

For å unngå at humankapitalen forringes må sam-

funnet kontinuerlig investere i kunnskap. Investe-

ringene sikrer at samfunnet vedlikeholder og utvider 

eksisterende kunnskap, men også at ny kunnskap 

og nye løsninger utvikles. 

I perioder med særlig store og/eller raske endringer 

i teknologi vil verdiforringelsen av eksisterende hu-

mankapital skje raskere enn ellers. Det kan argu-

menteres for at verden er inne i en slik periode nå, 

som følge av den teknologiske revolusjonen knyttet 

til digitalisering, automatisering og robotisering 

(OECD, 2017a). 

Norske virksomheter bekrefter at innføring av ny 

teknologi innebærer at flere arbeidsoppgaver kom-

mer til, samtidig som noen forsvinner. Teknologien 

fører derfor til at mange arbeidstakere får nye opp-

gaver og har behov for ny kompetanse. Virksom-

hetsbarometeret 2018 avdekker at om lag 60 pro-

sent av virksomhetene har tatt i bruk ny teknologi i 

løpet av de siste to årene.2 Dette er en økning på 10 

prosentpoeng fra 2016. 70 prosent av virksomhet-

ene hadde opplevd en endring i arbeidsoppgaver 

som følge av ny teknologi. 

2 Livslang læring er viktig for økonomisk vekst 
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Dersom næringslivet ikke lykkes med å ta i bruk nye 

løsninger, kan det gi lavere produktivitet, svekket 

konkurranseevne og lavere inntjening. Det er derfor 

svært viktig at virksomheter tenker strategisk om ut-

vikling av den kompetansen de har behov for. 

2.2 Gode muligheter for kompetanseutvikling i 

norsk næringsliv 

I 2017 oppga 4 av 5 sysselsatte mellom 22 og 66 år 

at de har gode eller svært gode læringsmuligheter i 

sitt daglige arbeid (Keute & Drahus, 2017). Omkring 

halvparten av sysselsatte deltok i ikke-formell opp-

læring og 7 prosent deltok i formell utdanning i løpet 

av de siste 12 månedene. Jobbrelatert opplæring er 

klart mest utbredt da over 90 prosent av de som del-

tar i ikke-formell opplæring hadde deltatt i denne ty-

pen. 

Sammenlignet med andre land er andelen som del-

tar i kompetanseutvikling i arbeidslivet høy i Norge. 

Ifølge Europakommisjonens undersøkelse av livs-

lang læring (AES) fra 2016, deltok om lag 40 pro-

sent av sysselsatte i EU i ikke-formell opplæring, 

mens andelen i Norge og de nordiske landene, var 

på om lag 55 prosent. Samlet for etter- og videreut-

danning er andelen som deltar i Norge 60 prosent, 

mot 45 prosent i EU.  

De siste ti årene har imidlertid andelen sysselsatte 

som deltar i etter- og videreutdanning vært svakt fal-

lende (Keute & Drahus, 2017). Deltakelsen i videre-

utdanning falt med 30 prosent mellom 2008 og 2018 

(fra 10 til 7 prosent), mens deltakelsen i etterutdan-

ning falt med 9 prosent mellom 2008 og 2018 (fra 

47 til 43 prosent). Andelen varierer imidlertid på 

tvers av sektorer og utdanningsnivå. 

Det er sannsynligvis mange og sammensatte årsa-

ker til fallende deltakelse. I tillegg kan startåret for 

denne statistikken være problematisk. I 2008 inn-

traff finanskrisen, og fallet fra 2008 til 2009 kan mu-

ligens til stor del tilskrives denne krisen. Fra 2009 

og frem til i dag har andelene vært mer stabile, se 

figur 2.1.  

Mest etter- og videreutdanning i offentlig sektor 

I en del næringer er det, selv om kravene til omstil-

ling øker, en synkende andel av de sysselsatte som 

deltar i etter- og videreutdanning. 

Fallet i andelen som deltok i videreutdanning var 

klart størst for sysselsatte i privat sektor, jf. figur 2.1. 

I privat sektor falt andelen som deltok i videreutdan-

ning med nærmere 40 prosent (fra 8 til 5 prosent), 

mens i offentlig sektor var fallet om lag 20 prosent 

(fra 14 til 11 prosent). 

Det er også noe nedgang i deltakelse i etterutdan-

ning blant sysselsatte i privat sektor, men ikke ve-

sentlig. I 2018 deltok nærmere 60 prosent av sys-

selsatte i offentlig sektor i etterutdanning. I privat 

sektor gjorde kun 43 prosent det samme, jf. figur 

2.1. 

Generelt deltar ansatte i privat sektor mindre enn 

ansatte i offentlig sektor i alle former for kompetan-

seutvikling. Det er særlig innen næringene overnat-

ting- og serveringsvirksomhet, bygg- og anlegg, 

transport og lagring og i industrien som deltakelsen 

er lav sammenlignet med offentlig sektor. Samtidig 

viser forskning at det er nettopp innen disse 

næringene, med relativt mange sysselsatte med lite 

formell utdanning, at risikoen for at arbeidsoppga-

vene skal forsvinne som en følge av automatisering 

og digitalisering på kort sikt er størst (OECD, 2016). 
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Figur 2.1 Andel sysselsatte (22-66 år) som deltok i formell videreutdanning i figuren til venstre og ikke-
formell etterutdanning i figuren til høyre. 

  
Kilde: Keute og Drahus (2017)

De med allerede høy formell utdanning deltar mest 
i etter- og videreutdanning 

Fordelingen av deltakelse i formell videreutdanning 

på tvers av utdanningsnivå og yrkesgrupper har blitt 

jevnere de siste årene. Figur 2.2 viser at deltakelsen 

fordelt på høyeste fullførte utdanningsnivå er jev-

nere fordi andelen deltakere med høyere utdanning 

er redusert, ikke at flere med mindre formell utdan-

ning deltar i større grad. Trenden gjenspeiles også i 

en utjevning på tvers av ulike yrkesgrupper. Delta-

kelsen i formell videreutdanning blant sysselsatte i 

kontoryrker, salg og service, renhold, hjelpearbei-

dere og lignende har vært relativt stabil de siste 

årene. Andelen ledere og sysselsatte i akademiske 

og høyskoleyrker som deltar i formell videreutdan-

ning er imidlertid redusert. 

Figur 2.2 viser også at forskjellene i deltakelse i 

ikke-formell opplæring er større på tvers av utdan-

ningsnivå. Sysselsatte med høyere formell utdan-

ning deltar i større grad enn personer med mindre 

formell utdanning. Fordelt på yrker er det også et 

klart skille. I akademiske yrker og lederyrker deltar 

mer enn 55 prosent av de sysselsatte. For 

kontoryrker, salg og service, håndverkere, renhol-

dere hjelpearbeidere mv. er andelen rundt 30 pro-

sent. 

Behovet for investeringer i etter- og videreutdanning 

og mulighetene på arbeidsmarkedet avhenger av 

personens utdanningsnivå i utgangspunktet. Som fi-

gur 2.2 illustrerer så er det personer med allerede 

høyere formell utdanning som i størst grad deltar i 

etter- og videreutdanning. I tillegg er det denne 

gruppen som typisk lærer mest i daglig arbeid 

(Næss, Støren, & Kaloudis, 2009). Likevel er beho-

vet for et system for kontinuerlig kompetanseutvik-

ling sannsynligvis større for dem med lite formell ut-

danning i utgangspunktet. Dette fordi humankapita-

len til personer som har relativt lite formell utdanning 

og er spesialisert innenfor konkrete oppgaver sann-

synligvis forringes raskere. At denne humankapita-

len forringes raskere støttes blant annet av 

Nedelkoska & Quintini (2018) som viser at  risikoen 

for automatisering av jobber avtar med 

utdanningsnivået, også i fremtiden. Teknologiske 

endringer vil på den måten øke den relative  

etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft. På 

lenger sikt kan det tenkes at også høyt utdannet 
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arbeidskraft vil kunne ersattes av teknologi, men  

hvordan denne utviklingen vil arte seg er fremdeles 

svært usikker. 

Det kan være flere årsaker til at de som allerede har 

lang formell utdanning i større grad deltar i etter- og 

videreutdanning. Borjas (2016) argumenterer for at 

personlige egenskaper gjør at noen personer har la-

vere kostnader av å ta utdanning enn andre. Der-

som det er tilfelle vil disse personene ha lavere bar-

rierer for å delta enn andre og har sannsynligvis 

også lenger grunnutdanning. Et annet argument 

kan være at virksomhetene opplever større gevins-

ter av å tilby etter- og videreutdanning til ansatte 

med lang formell utdanning, mens ansatte med kor-

tere formell utdanning har større gevinster av kunn-

skapsutveksling og annen uformell læring. Det kan 

også være andre aspekter som at arbeidstakere 

med høyere utdanning normalt her mer fleksibel ar-

beidstid enn personer med kortere formell utdan-

ning som gjør at det er enklere å kombinere jobb 

med etter- og videreutdanning (Nergaard, 

Andersen, Alsos, & Oldervoll, 2018).

 
Figur 2.2 Andel sysselsatte som har deltatt i formell videreutdanning til venstre og andelen som har del-
tatt i ikke-formell etterutdanning til høyre, etter høyeste fullførte utdanningsnivå.  

  
Kilde: Keute og Drahus  (2017)

2.2.1 Næringslivet finansierer mye av den ikke for-

melle utdanningen 

Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen 

(EWCS) fra 2015 finner at 40 prosent av arbeidsta-

kere i EU har gjennomført opplæring finansiert av 

arbeidsgiver i løpet av året. I Norge er denne ande-

len 50 prosent. Det er i hovedsak etterutdanning 

som finansieres av arbeidsgiver. Ifølge Børing og 

Skule (2013) ble nærmere 90 prosent av kostna-

dene ved kurs og opplæring finansiert av 

virksomheten, mens dette gjaldt kun om lag 15 pro-

sent av videreutdanningen. 

Det er imidlertid en næringsmessig variasjon i finan-

sieringen av kompetanseinvesteringer i arbeidsli-

vet. Innen offentlig administrasjon og finansierings- 

og forsikringsvirksomhet ble over 25 prosent av 

kostnadene ved videreutdanning finansiert av ar-

beidsgiver. Innen varehandel og overnattings- og 

serveringsvirksomhet var andelen videreutdanning 

finansiert av arbeidsgiver kun 5 prosent.  
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De faktiske kostnadene virksomheter har til opplæ-

ring varierer.3 Ifølge SSBs statistikk over arbeids-

kraftkostnader (tabell 07685) var den gjennomsnitt-

lige opplæringskostnaden per årsverk, målt som an-

del av de totale arbeidskraftkostnadene, i nærings-

livet samlet sett 1,4 prosent i 2016.  

Kostnadsandelen til opplæring varierer imidlertid 

med 2,1 prosentpoeng. Fra 0,7 prosent av de totale 

arbeidskraftkostnadene i forretningsmessig tjenes-

teyting til 2,7 prosent i vann, avløp og renovasjon og 

2,9 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet og. Fel-

les for både bygg og anlegg og vann mv. er at det 

er en rekke både tekniske og sikkerhetsmessige 

krav som forutsetter jevnlige kurs og sertifiseringer. 

I tillegg skyldes sannsynligvis den høye andelen i 

bygg og anlegg sannsynligvis et betydelig innslag 

av lærlinger. 

Hvor stor andel av opplæringskostnadene som fi-

nansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker er til en 

viss grad styrt av Hovedavtalens (LO-NHO) kapit-

tel XVIII. Her forpliktes bedriftene til å finansiere et-

ter- og videreutdanning som er i samsvar med eget 

behov, avhengig av nåværende og framtidige mål 

for virksomheten. Kostnader for etter- og videreut-

danning direkte knyttet til virksomhetens utvikling er 

det med andre ord bedriften som har ansvar for. 

Bedriftene og de ansatte har imidlertid et felles an-

svar for at eventuelle kompetansegap blir tilfredsstil-

lende dekket. Altså forpliktes også de ansatte til å 

gjøre sin del for å dekke kompetansebehovene. 

Dersom ansatte har ønsker som går ut over nåvæ-

rende arbeidsgivers behov er imidlertid ikke bedrif-

ten forpliktet til å bekoste dette gjennom Hovedav-

talen. 

 

 

 

                                                      
3 Opplæringskostnader omfatter i denne statistikken arbeidsgivers kostna-
der for ansattes deltakelse på eksterne kurs, videreutdanning, kostnader 

ved drift av egen skole og interne kurs, lærlinger og kostnader knyttet til 
opplæring av nyansatte. 
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I dette kapittelet går vi gjennom hva som er begrun-

nelsen for at virksomheter arbeider strategisk med 

kompetanseutvikling og hvordan virksomhetene til-

byr opplæring til sine ansatte. Funnene er basert på 

intervjuene med de utvalgte virksomhetene.  

3.1 Ulike årsaker til strategisk arbeid med kom-

petanseutvikling 

Det er mange og sammensatte årsaker til at virk-

somheter velger å arbeide strategisk med kompe-

tanseutvikling av de ansatte. De ansattes kompe-

tanse ligger i kjernen av de fleste virksomheters pro-

dukter og det er derfor ofte vanskelig å peke ut én 

årsak til at kompetanseutvikling er et satsingsom-

råde. Det er flere fellestrekk på tvers av virksomhe-

ter, for eksempel er det avgjørende at de ansatte 

henger med i utviklingen av fag og teknologi for at 

virksomheten skal være konkurransedyktig på lang 

sikt. Årsakene varierer imidlertid til en viss grad, ho-

vedsakelig på tvers av virksomhetstype, men også 

avhengig av virksomhetsstørrelse. 

Overordnet peker vareproduserende og tjeneste-

ytende virksomheter på at det er evnen til å beholde 

sin posisjon i kundemarkedet som er årsaken til at 

det satses på kompetanseutvikling. Posisjon i kun-

demarkedet er også viktig for problemløsende virk-

somheter, men for disse framstår attraktivitet i ar-

beidsmarkedet som en viktigere årsak til kompetan-

seutviklingsstrategier. 

Virksomhetenes investeringer i kompetanseutvik-

ling er til en viss grad styrt av krav fra myndighetene. 

Det er for eksempel krav til sertifiseringer for å bruke 

ulike typer utstyr og etiske og miljømessige hensyn. 

Lovpålagte krav til kompetanse treffer i størst grad 

de vareproduserende virksomhetene. Kompetanse-

utvikling som gjøres av plikt analyseres ikke inngå-

ende. 

3.1.1 Konkurranse i kundemarkedet 

Alle virksomheter leverer en vare eller en tjeneste til 

et kundemarked. For å sikre framtidig inntjening er 

det derfor sentralt for virksomhetene å opprette eller 

opprettholde sin posisjon i det kundemarkedet. 

Det er særlig to faktorer knyttet til kompetanse som 

blir trukket fram for å sikre inntjeningen i kundemar-

kedet på lang sikt. Den ene faktoren er å henge med 

i den teknologiske utviklingen. Særlig i konkurran-

seutsatte næringer er det sentralt å kontinuerlig 

jobbe med kompetanse for å kunne gripe og utnytte 

nye teknologiske muligheter full ut. Den andre fak-

toren er tillit i kundemarkedet. Å kommunisere virk-

somhetens og de ansattes kompetanse både di-

rekte og indirekte til kunden er et viktig konkurran-

sefortrinn. 

Nye teknologiske løsninger kan tvinge fram sats-
ning på kompetanseutvikling 

Kompetansehevende tiltak er ofte nødvendig for at 

virksomhetene skal evne å ta i bruk nye løsninger, 

men også for å utnytte det fulle potensialet som lig-

ger i teknologiske løsninger. Den raske teknolo-

giske utviklingen er en viktig årsak til at mange virk-

somheter jobber strategisk og kontinuerlig med 

kompetanseutvikling. 

I vareproduserende virksomheter henger kompe-

tanseutviklingstiltak ofte sammen med investeringer 

i nye produksjonsanlegg eller maskiner som krever 

annen type kompetanse enn anleggene som erstat-

tes. Konkurransesituasjonen i disse markedene til-

sier at virksomhetene jevnlig må investere i ny tek-

nologi for å sikre både effektivitet og produktkvalitet 

som er konkurransedyktig i markedet. 

Informantene fra vareproduserende virksomheter 

opplever at teknologiske nyvinninger kan endre hele 

strukturen i næringen. Det er derfor viktig med stra-

tegier som gjør både virksomheten og de ansatte 

tilpasningsdyktige i møte med nye løsninger. 

3 Kompetanseutviklingsstrategier i norsk næringsliv 
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Årsaken til at innføring av nye løsninger er særlig 

utbredt i vareproduserende virksomheter er at 

mange av disse deltar i markeder preget av sterk 

internasjonal konkurranse. For konkurranseutsatte 

vareproduserende virksomheter er det en konkur-

ranseulempe at kostnadsnivået på arbeidskraften er 

relativt høy, sammenlignet med andre land. 

Norsk lønnsnivå er generelt og i gjennomsnitt høy-

ere enn de fleste andre land (Cappelen et al., 2018). 

Spesielt er lønnsnivået høyere for arbeid som stiller 

få krav til formell utdanning. Arbeidskraft med høy-

ere utdanning er ikke nødvendigvis dyrere i Norge, 

og i noen tilfeller lavere enn i andre land. Samlet ka-

rakteriseres det norske lønnssystemet som sam-

menpresset, med relativt små lønnsforskjeller. 

Vareproduserende virksomheter sysselsetter i gjen-

nomsnitt relativt flere med kortere formell utdanning 

enn problemløsende virksomheter. De har derfor re-

lativt høye lønnsutgifter i relasjon til kompetansen. 

Det gir vareproduserende virksomheter sterke in-

sentiver til å innføre effektiviserende teknologiske 

løsninger i Norge enn i andre land. Kompetanseut-

vikling for at de ansatte skal kunne utføre arbeidet 

effektivt og med høy kvalitet sammen med teknolo-

giske løsninger er derfor særlig nødvendig for at va-

reproduserende virksomheter skal kunne være kon-

kurransedyktige. Ny teknologi krever oppdatert 

kompetanse, ofte både i form av utvikling av dagens 

ansatte og nyansettelser.  

Tjenesteytende virksomheter legger i mindre grad 

vekt på ny teknologi som bakgrunn for sine strate-

gier. Årsaken er at de, i hvert fall på kort sikt, ikke 

ser for seg at arbeidskraften enkelt kan byttes ut 

med ny teknologi.  

Intervjuobjektene fra de tjenesteytende virksomhet-

ene er imidlertid klar over at deler av driften blir på-

virket av ny teknologi, både i dag og på lengre sikt. 

Flere av intervjuobjektene har rettet 

oppmerksomheten mot å ta i bruk digitale løsninger 

som øker kvaliteten eller effektiviserer tjenestene 

som leveres av de ansatte. Dette kan for eksempel 

være en digital infrastruktur for oppgavedeling i virk-

somheten. Flere trekker også fram potensiale for at 

flere arbeidsoppgaver kan automatiseres bort, for 

eksempel kan det tenkes at innsjekking ved hoteller 

blir heldigitalisert. 

De tjenesteytende virksomhetene peker særlig på 

to behov for å imøtekomme den teknologiske utvik-

lingen. For det første må de ansatte læres opp i nye 

digitale verktøy. For det andre er det behov for å 

jobbe forebyggende ved å tilby kompetanseheving 

til spesielt utsatte ansatte. Behovet for det forebyg-

gende arbeidet begrunnes i hovedsak med økt be-

hov for mobilitet og fleksibilitet blant arbeidstakerne 

innad i virksomhetene. Tanken er at ansatte bør 

kunne gå inn i en annen del av virksomheten der-

som det er behov for det. 

For problemløsende virksomheter trekkes ikke den 

teknologiske utviklingen i seg selv fram som en di-

rekte årsak til at det arbeides strategisk med kom-

petanseutvikling. Grunnen er at mange av disse 

virksomhetene selv står bak nye teknologiske løs-

ninger som implementeres i næringslivet. Problem-

løsende virksomheter arbeider altså i mange tilfeller 

med å utvikle nye løsninger, men også implemente-

ring, bruk og vedlikehold av disse. For å kunne være 

konkurransedyktig er det derfor behov for personer 

med teknologikompetanse, men ikke fordi teknolo-

gien skal brukes i produksjon av varer eller tjenester 

(som er tilfelle for vareproduserende og tjeneste-

ytende virksomheter).  

De problemløsende virksomhetene har imidlertid et 

behov for å arbeide strategisk med kompetanseut-

vikling for å sikre at deres ansatte evner å gripe mar-

kedsmulighetene som teknologi gir virksomhetene. 

Det trekkes særlig fram et behov for personer med 
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høy formell utdanning innenfor informasjonstekno-

logi.  

Tillit i markedet 

Kundenes tillit til både produsent og produkt trekkes 

også fram som viktig for å være konkurransedyktig 

i markedet. Det framstår som spesielt viktig at per-

soner som er i kontakt med kundene har den nød-

vendige kompetansen som gjør at eksisterende og 

potensielt nye kunder kan stole på produktet som 

leveres. 

Tjenesteytende virksomheters håndverk er kunde-

behandling. Mange av disse virksomhetene er også 

i sterk konkurranse med lignende virksomheter na-

sjonalt, eksempelvis hoteller, restauranter og frisø-

rer. De tjenesteytende virksomhetene trekker derfor 

fram at strategisk arbeid med kompetanseutvikling 

sikrer kundenes tillitt til at tjenestene leveres av an-

satte som har den nødvendige kompetansen. Slik 

kan virksomheten oppnå et konkurransefortrinn. 

En av de tjenesteytende virksomhetene vi har snak-

ket med er avhengige av donasjoner og medlems-

kontingenter for å sikre drift. I dette tilfelle er beho-

vet for å sikre tillitt essensielt for at virksomheten 

skal kunne overleve. Selv om dette er et spesielt ek-

sempel, gjelder det i mer eller mindre grad for alle 

tjenesteytende virksomheter da kundene vil velge 

andre tilbydere ved manglende tillit. 

Tillit er også viktig for vareproduserende og pro-

blemløsende virksomheter. Hos disse er imidlertid 

ofte en mindre andel av de ansatte i direkte kontakt 

med kundene, og det legges dermed noe mindre 

vekt på utviklingen av servicekompetanse. 

3.1.2 Konkurranseevne i arbeidsmarkedet 

For å kunne levere et best mulig produkt til sine kun-

der, er virksomhetene avhengige av å sikre seg til-

gang på relevant kompetanse. Kompetanseutvik-

lingsstrategier ses på som et viktig virkemiddel for 

at virksomheten skal være attraktiv, både for da-

gens og potensielt nye ansatte.  

Særlig i møte med den raske teknologiske utvik-

lingen er virksomheter nødt til å tiltrekke seg og be-

holde personer med rett kompetanse. Intervjuobjek-

tene trekker fram et økende behov for å arbeide sys-

tematisk med kompetanseutvikling for å tiltrekke 

seg rett arbeidskraft. 

Graden av konkurranse om å tiltrekke seg rett kom-

petanse avhenger i av hva slags kompetanse virk-

somheten har behov for og tilbudet av denne type 

kompetanse i markedet. Det er viktig både å be-

holde eksisterende kompetanse i virksomheten og 

å være attraktiv for potensielt nye ansatte med kom-

petanse virksomheten har behov for. Kompetanse-

barometeret 2018 finner at å heve kompetansen til 

dagens ansatte er den viktigste strategien for å 

dekke udekkede kompetansebehov. Etterfulgt av å 

ansette nye personer. 

Særlig små problemløsende virksomheter trekker 

fram at det kan være vanskelig å finne og rekruttere 

personer med riktig kompetanse. Flere arbeider 

derfor med å beholde og videreutvikle kompetansen 

som allerede er i virksomheten, for eksempel ved å 

legge til rette for etter- og videreutdanning. Flere for-

teller også at sterk konkurranse i arbeidsmarkedet 

er den primære årsaken til at det er behov for å ar-

beide strategisk med kompetanseutvikling.  

Grunnen til at konkurranseevne i arbeidsmarkedet 

er særlig viktig for problemløsende virksomheter er 

at disse ved nyansettelser typisk krever spesialisert 

kompetanse med lang formell utdanning. Tilgangen 

på denne type kompetanse er begrenset og mange 

virksomheter har tilsvarende behov. Å synliggjøre at 

arbeidstakerne får en mulighet for å utvikle seg i ar-

beidet styrker virksomhetens attraktivitet og er der-

for svært viktig for å kunne tiltrekke seg rett kompe-

tanse.  
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Felles for både tjenesteytende og vareproduser-

ende virksomheter er at en større del av den mer 

grunnleggende kompetanseutviklingen skjer etter at 

personen har kommet i arbeid. Kravene til formell 

utdanning er generelt lavere ved nyansettelser i tje-

nesteytende og vareproduserende virksomheter, 

sammenlignet med problemløsende.  

De mindre strenge formelle kravene gjør at tilbudet 

av arbeidskraft til disse virksomhetene er større. 

Konkurranseevnen i arbeidsmarkedet er derfor, re-

lativt sett, av noe mindre betydning. Det er imidlertid 

uansett avgjørende for virksomhetene å klare å re-

kruttere arbeidstakere med de rette egenskapene, 

enten disse er personlige eller faglige. 

3.1.3 Behov for tilpasset kompetanse 

Flere intervjuobjekter trekker fram at arbeidet med 

kompetanseutvikling settes i gang for å sikre tilgang 

til tilpasset kompetanse. Enkeltpersoners bakgrunn 

fra det offentlige utdanningssystemet er relevant for 

virksomhetene, men de fleste har et behov for å til-

passe ferdighetene og kompetansen til den enkelte 

stillingen. 

Dette behovet gjelder særlig ved nyansettelser for 

problemløsende virksomheter. Flere av informan-

tene opplever at nyansatte har gode og relevante 

faglige dybdekunnskaper. Det er imidlertid et behov 

for å tilpasse disse dybdekunnskapene for å kunne 

omsette dette til nye praktiske løsninger og ideer i 

møte med et kundemarked. Det er et særlig behov 

for å tilpasse kompetansen til nyutdannede eller 

andre med relativt lite arbeidserfaring. 

For eksempel kommer nyansatte i vareproduser-

ende virksomheter inn med relevant erfaring og ut-

danning, men kompetansen må tilpasses til den 

spesifikke virksomhetens systemer. Dette innebæ-

rer for eksempel innføring i de lokale produksjons-

prosessene og spesialisert produksjonsutstyr. 

Informanter fra tjenesteytende virksomheter vekt-

legger også kulturen blant de ansatte, både i møte 

med kollegaer og kunder. Hvordan kunden møtes 

av de ansatte, uansett arbeidsoppgave og fag, står 

sentralt for virksomhetene. Det er derfor et behov 

for at kompetansen hos alle ansatte er tilpasset virk-

somhetenes visjoner for kundebehandling. 

Behovet for å tilpasse kompetansen blant de an-

satte er i mange tilfeller årsaken til at det opprettes 

virksomhetsinterne skoler, trainee-programmer og 

lignende. 

3.2 Kompetanseutvikling i praksis 

Motivert av de grunnleggende hensynene omtalt 

over har de enkelte virksomhetene utviklet strate-

gier for å sikre at deres behov for kompetanse dek-

kes, både på kort og lang sikt. 

Funnene som presenteres i kapittel 3.1 viser at de 

ansattes kompetanse er en sentral del av virksom-

hetenes kjerneaktivitet, uavhengig av næring og ar-

beidsoppgaver. Kompetanseutviklingsstrategiene 

er forankret i virksomhetenes mer overordnede stra-

tegier. Felles for de fleste virksomhetene i undersø-

kelsen er at kompetanseutvikling trekkes fram som 

en egen del av virksomhetenes aktivitetsområder, 

for eksempel med en egen del på virksomhetens 

hjemmesider. Kompetanseutvikling blir på den må-

ten en del av virksomhetenes verdier, merkevare og 

daglige arbeid.  

I praksis er det mange likheter i hvordan virksomhe-

ter tenker strategisk om kompetanseutvikling. Om-

fang, innhold og hvem som tar initiativ til kompetan-

seheving varierer imidlertid på tvers av virksomhe-

ter. Det er allikevel to ledd i strategiarbeidet som går 

igjen: 

1. Kartlegge virksomhetens kompetansebehov: 

▪ Nåværende kompetanse 

▪ Behov i dag og framover 
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2. Iverksette tiltak for å dekke kompetansebeho-

vene 

Virksomhetene bruker ulike metoder og tilnær-

minger for å nå sine målsetninger. Tilnærmingene i 

kompetansestrategiene avhenger av en rekke for-

hold, blant annet virksomhetstype, størrelse og hvil-

ken type kompetanse som etterspørres.  

Overordnet finner vi at ansatte i problemløsende 

virksomheter typisk har et større ansvar for egen læ-

ring, sammenlignet med ansatte i vareproduser-

ende og tjenesteytende virksomheter. Alle tilbyr 

imidlertid en kombinasjon av intern og ekstern opp-

læring, men i varierende grad. 

Under beskrives hvordan kompetanseutviklings-

strategier i praksis varierer på tvers av virksomhets-

typer. 

3.2.1 Kartlegging av virksomhetens kompetansebe-

hov 

Arbeidet med å kartlegge virksomhetens kompetan-

sebehov består av to deler. Den første er å kart-

legge hvilken kompetanse dagens ansatte innehar. 

Den andre delen består i å kartlegge hvilken kom-

petanse dagens oppgaver krever og om kravene 

eventuelt vil endres framover. 

Kartlegging av nåværende kompetanse som grunn-
lag for videre utvikling 

Virksomhetene starter med å kartlegge hvilken 

kompetanse de ansatte allerede besitter. Det priori-

teres å systematisk kartlegge de ansattes kompe-

tanse. Slik får virksomheten en oversikt over det 

samlede kunnskapsnivået i virksomheten, og et ut-

gangspunkt for å vurdere hvilke behov som er udek-

ket og hvordan kompetanseutviklingsarbeidet bør 

gjennomføres. 

I de fleste virksomheter kartlegges nåværende kom-

petanse gjennom utviklings- og 

medarbeidersamtaler med de ansatte. Eksiste-

rende kompetanse, behov og eventuelle ønsker for 

kompetanseutvikling settes som et eget punkt på 

agendaen i utviklingssamtalen. Hvor systematisert 

kartleggingen er varierer imidlertid på tvers av virk-

somhetsstørrelse. 

I små virksomheter er det generelt relativt liten av-

stand mellom ledelsen og de ansatte. Det reduserer 

behovet for omfattende systematisk arbeid for å 

kartlegge de ansattes kompetanse. Ledelsen har 

ofte relativt god oversikt over den enkeltes formelle 

utdanningsbakgrunn og hvilke kurs de ansatte 

eventuelt har deltatt på.  

Store virksomheter kommuniserer et økende behov 

for å systematisere kompetansen blant sine an-

satte. Til tross for at slik systematisering av kompe-

tanse ofte er forbundet med en del administrasjons-

kostnader ved å fylle inn og følge opp systemet, bi-

drar dette til å forenkle det kompetansekartleg-

gingen på sikt.  

Et konkret eksempel på hvordan de ansattes kom-

petanse systematiseres er bruk av individuelle kom-

petanseprofiler. Slike kompetanseprofiler innehol-

der informasjon om den enkelte medarbeiders ut-

danningsbakgrunn, kursdeltakelse og eventuelt fer-

digheter utover dette. Profilen oppdateres jevnlig i 

takt med den ansattes kompetanseutvikling og dan-

ner grunnlaget for diskusjon om videre utvikling i 

medarbeidersamtalen. Planer om videre kompetan-

seutvikling legges også inn i profilen og følges opp 

ved neste samtale. 

Det er ikke nødvendigvis lang avstand mellom den 

enkelte arbeidstaker og lederen som deltar i medar-

beidersamtalene. Det er imidlertid toppledelsen 

som i stor grad gjør strategiske beslutninger på 

vegne av virksomheten og de ansatte. Tilgang til 

kompetanseprofiler er en måte for ledelsen å få en 
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overordnet oversikt over nåværende kompetanse i 

virksomheten. 

Behovet for å kartlegge nåværende kompetanse va-

rierer også på bakgrunn av virksomhetstype. Gene-

relt ser det ut til at det er et tydeligere behov for å 

kartlegge nåværende kompetanse i virksomheter 

med relativt høy andel ansatte med lang formell ut-

danning.  

I flere av de problemløsende virksomhetene samar-

beider ulike fagspesialister i team og det er derfor et 

behov for å ha oversikt over hvilken kompetanse 

både den enkelte og teamet besitter. Dette gjelder 

også for vareproduserende virksomheter, hvor det 

er økende grad av samarbeid mellom ansatte med 

ulike utdannings- og fagbakgrunner. 

I de tjenesteytende virksomhetene har de ansatte i 

større grad sammenfallende utdanningsbakgrunn 

og erfaring. Flere tjenesteytende virksomheter har 

derfor standardiserte opplæringssystemer ny an-

satte må gjennom. Det sikrer et felles utgangspunkt 

og gode forutsetninger for å fylle stillingene i virk-

somheten. 

Kartlegging av dagens og framtidens kompetanse-
behov 

Virksomhetens kompetansebehov kan bestå av 

udekkede behov relatert til dagens drift, men også 

eventuelle forventede endringer i behovet framover. 

Behovene framover kan for eksempel påvirkes av 

implementering av nye teknologiske løsninger, nye 

markedsmuligheter eller andre endringer i arbeids-

oppgavene. 

Kompetansebehovet kartlegges både på et over-

ordnet nivå og for den enkelte stilling eller arbeids-

taker. Identifiserte behov kobles sammen med kart-

leggingen av den kompetansen virksomheten alle-

rede innehar, for å avdekke om det bør rettes res-

surser mot utvalgte satsingsområder. 

Kompetansebarometeret 2018 finner at behovet for 

etter- og videreutdanningsbehovet blant de ansatte 

kartlegges i flertallet av virksomhetene. Både virk-

somheten selv og de ansatte er sentrale i kartleg-

gingen. Videre finner Kompetansebarometeret at 

flest virksomheter har behov for kompetanse innen 

håndverksfag og ingeniør og tekniske fag de neste 

fem årene. 

Mange norske virksomheter har de siste årene vært 

eller er nå inne i en digitaliseringsprosess. Digitale 

løsninger kan øke kravet til både grunnleggende og 

mer avansert digital kompetanse blant de ansatte. 

Torvatn, Kløve og Landmark (2017) finner at en di-

gitaliseringsprosess har størst sannsynlighet for å 

være vellykket når de ansatte får medvirke i proses-

sen og får tilstrekkelig opplæring i å ta i bruk nye 

verktøy. I kompetanseutviklingsarbeidet innebærer 

det et behov for å kartlegge hvilke krav som stilles 

til de ansattes kompetanse for å nyttiggjøre seg av 

investeringer i ny teknologi. 

Dersom det identifiseres udekkede kompetansebe-

hov eller forventede endringer i behovet framover, 

for virksomheten samlet sett eller enkelte ansatte, 

lages det en plan for å håndtere utfordringene. 

Kompetanseutviklingsstrategiene setter virksomhe-

tene i stand til både å reagere på udekkede kompe-

tansebehov på kort sikt og forebygge eventuelle 

framtidige udekkede behov på lengre sikt. Basert på 

behovene vurderes det hvilke tiltak som er hensikts-

messige å iverksette for at virksomheten skal til-

egne seg den nødvendige kompetansen. 

3.2.2 Iverksetting av tiltak for å dekke kompetanse-

behovene 

Virksomhetene bruker som nevnt en rekke ulike me-

toder og tilnærminger for å sikre at arbeidstakerne 

har den nødvendige kompetansen. Tiltakene varie-

rer med alt fra uformell kunnskapsutveksling gjen-

nom oppgavesamarbeid til fullfinansiering av 
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omfattende videreutdanningskurs. Virksomhetene 

benytter seg i stor grad av en miks mellom interne 

og eksterne kurs i kompetanseutviklingsarbeidet, 

men har generelt størst fokus på gevinstene av in-

terne systemer for kompetanseutvikling mellom de 

ansatte. Funnene understøttes også av Kompetan-

sebarometeret 2018, som finner at erfaringsutveks-

ling mellom kolleger og kurs og opplæring internt er 

de viktigste formene for etter- og videreutdanning. 

Overordnet virker behovet for organisert formell 

ekstern opplæring å være størst for vareproduser-

ende virksomheter. For problemløsende virksomhe-

ter legges det størst vekt på læring gjennom det 

daglige arbeidet og intern opplæring. Tjeneste-

ytende virksomheter virker å ha en større variasjon 

i behovet. 

Blant de virksomhetene vi har intervjuet brukes føl-

gende opplæringstiltak: 

▪ System for kompetansedeling mellom ansatte 

▪ Generelle og spesifikke interne kurs 

▪ Videreutdanning ved universiteter og høgskole 

▪ Digitale opplæringskanaler utformet av virk-

somheten 

▪ Digitale kurs fra eksterne leverandører  

▪ Deltakelse ved seminarer og kurs i regi av orga-

nisasjoner 

▪ Erfaringsutveksling med andre virksomheter 

▪ Lærlingeordningen 

▪ Tilpasset utdanningstilbud ved fagskoler 

Alle de ulike opplæringstiltakene blir brukt i større 

eller mindre grad på tvers av alle de tre virksomhets-

typene, utformingen varierer imidlertid. Under 

 

 

                                                      
4 Klikk her for å lese mer om undersøkelsen. 

beskrives de tiltakene informantene fra hver virk-

somhetstype har lagt mest vekt på i intervjuene. 

For problemløsere skjer mesteparten av læringen 
gjennom det daglige arbeidet 

I problemløsende virksomheter skjer den klart 

største delen av de ansattes læring gjennom det 

daglige arbeidet. Kunnskapsspredning mellom de 

ansatte og tilegning av ny kunnskap gjennom pro-

sjektarbeid er de mest sentrale kildene til kompetan-

seutvikling i de problemløsende virksomhetene vi 

har vært i kontakt med i dette prosjektet. 

For problemløsere er arbeidet normalt læringsinten-

sivt og innebærer typisk en kontinuerlig kompetan-

seheving gjennom det daglige arbeidet. Dette er en 

form for kompetanseheving som er svært utbredt i 

Norge og andre nordiske land. Ifølge den siste Eu-

ropeiske arbeidsvilkårsundersøkelsen fra 2015 sva-

rer om lag 90 prosent av virksomhetene i Norge og 

de andre nordiske landene at arbeidet deres invol-

verer å lære nye ting.4 Til sammenligning svarer i 

overkant av 70 prosent i EU samlet sett at de lærer 

nye ting på jobb.  

Flere problemløsende virksomheter har kompetan-

seutviklingsstrategier i tråd med det som ofte omta-

les som 70-20-10-modellen. Modellen tilsier at 70 

prosent av læringen skjer i det daglige arbeidet, ofte 

som følge av samarbeid mellom ansatte og uformell 

læring i møte med nye problemstillinger og utford-

ringer. Videre tilsier modellen at 20 prosent av læ-

ringen foregår gjennom mer organisert kunnskaps-

utveksling, for eksempel i faglige nettverk eller ulike 

mentorordninger. De resterende 10 prosentene 

https://www.eurofound.europa.eu/data/european-working-conditions-survey
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består organisert etter- og videreutdanning, for ek-

sempel i form av kursdeltakelse eller formell videre-

utdanning.  

Modellens fordeling skal ikke nødvendigvis forstås 

bokstavelig, men er en måte å systematisere og or-

ganisere kompetanseutviklingsarbeidet på. Ande-

lene vil variere både over tid og mellom ulike stil-

linger i en virksomhet. Én informant anslo for ek-

sempel at 90 prosent av læringen foregikk i det dag-

lige arbeidet. 

Fordelingen i modellen gjenspeiler den type ar-

beidsoppgaver ansatte i problemløsende virksom-

heter har. Ansatte i denne type virksomheter har 

ofte kompetanse fra høyere formell utdanning. Ar-

beidsoppgavene tilsier også ofte at det er behov for 

ulike typer spesialistkompetanse, det gjør at samar-

beid og uformell kunnskapsutveksling er en effektiv 

måte å utvikle kompetansen på. I enkelte tilfeller er 

det heller ikke mulig å finne direkte relevante utdan-

ningstilbud, for eksempel i tilfeller der man står 

ovenfor helt nye problemstillinger.  

I tilfeller der det er tilgang på relevante utdannings-

tilbud oppfordrer flere av de problemløsende virk-

somhetene de ansatte til å delta på disse. Det for-

ventes imidlertid normalt at den ansatte tar ansvar 

for deltakelsen selv, og gjennomfører betydelige de-

ler av studiene på fritiden. Flere opplyser samtidig 

at de ansatte ser på muligheten til å investere i nye 

kurs som så attraktivt at dette sjelden er en utford-

ring. Ønsket om kompetanseutvikling begrunnes 

både i tilliten den ansatte opplever å få av arbeids-

giver og den ansattes egen forståelse av hvor viktig 

det er å fortsette å være konkurransedyktig. Insen-

tivet til å bruke egen fritid styrkes av at problemløs-

ende virksomheter ofte har bonusordninger knyttet 

til for eksempel prosjektlønnsomhet. Hvis den an-

satte bruker en del av prosjekttiden til opplæring vil 

det gå ut over lønnsomheten og dermed eventuell 

bonus. 

Noen av de problemløsende virksomhetene bruker 

også organiserte former for intern kunnskapsut-

veksling. Én metode er å opprette interne faglige 

nettverk hvor ansatte med samme faglige bakgrunn 

kobles sammen. Nettverket bidrar gjennom jevnlig 

kommunikasjon og møter til å holde hverandres 

kompetanse oppdatert og deler nye ideer med hver-

andre. En annen form for organisert kunnskapsut-

veksling er bruk av interne arbeidsgrupper med an-

satte fra forskjellige deler av virksomheten. Arbeids-

gruppen får utdelt en caseoppgave og skal tenke 

kreativt om denne og mulige løsninger.  

Boks 3.1 Miles 

Fokus på faglig autoritet og varme mennesker ligger 

til grunn for strategien til Miles AS. De ansatte har 

selv muligheten til og ansvaret for å bestemme hvil-

ken kompetanseutvikling de behøver for å kunne 

gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Den tillitsba-

serte modellen oppleves som viktig for å lage en kul-

tur for kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø 

for de ansatte. 

Fordi forholdet i virksomheten er tillitsbasert er det 

ingen budsjetter for kompetanseutvikling. Kompe-

tanseutviklingen finansieres dersom den ansatte 

opplever et behov. Eksempler på kompetanseutvik-

ling kan være formell utdanning, som en ny master-

grad, eller uformelle seminarer og kurs.  

Som en problemløsende virksomhet skjer største-

parten av kompetanseutviklingen gjennom prosjekt-

arbeid. I tillegg benytter Miles ofte interesse og fag-

grupper som arrangerer kurs og seminarer som de 

ansatte kan delta på. Gjennom den tillitsbaserte mo-

dellen oppleves det at arbeidstakerne blir mer opp-

merksom på eget ansvar. De er oppmerksomme på 

at kompetanse er ferskvare og ønsker å tilegne seg 

den kompetansen som er nødvendig for at kundene 

skal få det de trenger. 
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Flere av de problemløsende virksomhetene har 

opprettet ulike typer karrieremodeller, hvor den an-

sattes forventede utvikling i virksomheten er satt i 

system. Et slikt karrieresystem gir ansatte som leg-

ger inn den nødvendige innsatsen en forutsigbar 

karriereutvikling, som også styrker insentivet til å ut-

vikle egen kompetanse. 

Flere av intervjuobjektene trekker også fram strate-

gisk samarbeid med andre virksomheter om å ar-

rangere møteplasser for erfaringsutveksling som 

viktig for kompetanseutvikling. Samarbeidet bidrar 

til å skape nettverk for ulike fagmiljøer og bidrar til 

økt motivasjon for at ansatte skal ta et større an-

svar for egen læring. 

For vareproduserende virksomheter er kurs særlig 
viktig 

For vareproduserende virksomheter er typisk den 

nødvendige kompetansen svært virksomhetsspesi-

fikk. I tillegg er det behov for formell videreutdanning 

for å kunne håndtere nye teknologiske løsninger. 

Det vil si at en kombinasjon av formell utdanning og 

interne kurs for å tilpasse utdanning til virksomhe-

tens behov er vanlig.  

Innenfor vareproduserende sektor består kompe-

tansebehovene av produktutvikling, prosesskunn-

skap og teknologisk innsikt. Sammensetningen kan 

variere, men i økende grad er det en utvikling i ret-

ning av samhandling mellom fagarbeidernivå og 

ingeniørnivåer, hvor kunnskap om både kundebe-

hov og teknologiske muligheter samordnes. Kom-

petansepåfyll vil særlig rette seg mot at alle deler av 

virksomheten er oppdatert teknologisk og hånd-

verksmessig. Både interne kurs og videreutdanning 

er relevante tiltak.  

Flere vareproduserende virksomheter har relativt 

omfattende ordninger for unge arbeidstakere som 

er nyutdannede eller under opplæring. Mange er for 

eksempel lærebedrifter. Flere av de større 

virksomhetene har også opprettet egne trainee-pro-

grammer hvor nyutdannede med lengre formell ut-

danning får arbeidserfaring fra ulike deler av virk-

somheten. Mange av traineene ender i administra-

tive stillinger, men med innsikt i hele verdikjeden. 

Det legger til rette for bedre samarbeid mellom med-

arbeidere med ulike fagbakgrunner. 

Kombinasjonen av fagkompetanse og spesialisert 

produksjonsutstyr gjør at vareproduserende virk-

somheter benytter seg av et bredt spekter av kurs. 

Formelle kvalifikasjoner i form av fagbrev ligger som 

regel til grunn, men disse må suppleres med mer 

spesifikke kurs for å tilpasse den formelle kompe-

tansen til virksomhetens spesifikke behov og løs-

ninger. Etter hvert som produksjonsanleggene også 

blir mer avanserte er det et økende behov for å 

legge til rette for videreutdanning for de ansatte, for 

eksempel ved en fagskole.  

Ny teknologi håndteres ofte ved bruk av interne og 

eksterne foredragsholdere og kurs, samt formelle 

kurs ved fagskoler eller høyskole/universitet. 

Et av intervjuobjektene nevner at opplæring gis av 

utstyrsleverandører ved store endringer i produksjo-

nen, der det er behov for sertifisert kompetanse for 

eksempel med tanke på sikkerhet. Ved mindre end-

ringer i teknologi, kan det derimot være nok at ar-

beidstakere med god kjennskap til teknologien deler 

kunnskapen med andre ansatte. Ansatte med spe-

sialkompetanse i bruken av digitale verktøy, blir ty-

pisk benyttet i slike interne opplæringstiltak.  I tillegg 
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blir E- og nanolæring5 trukket fram som egnet opp-

læringsmetode når det kommer til bruken av nye 

dataprogrammer.  

Fagskoleutdanningene trekkes fram som særlig eg-

net for å utvikle relevant kompetanse da fagskoletil-

budet utvikles i samarbeid med arbeids- og næ-

ringsliv for å dekke deres kompetansebehov gjen-

nom spissede yrkesrettede utdanninger. 

Flere av de vareproduserende virksomhetene vi har 

snakket med påpeker likevel at kunnskap fra fore-

drag og formelle kurs har begrenset verdi fordi 

kunnskapen ikke nødvendigvis kan anvendes lett i 

deres produksjonsprosesser. Derfor nyttiggjøres 

denne formen for opplæring best i kombinasjon med 

interne opplæringstiltak for å få en mer direkte ef-

fekt.  

Hva slags type opplæring som tilbys må tilpasses 

den enkeltes behov. Én av de vareproduserende 

virksomhetene påpeker at gevinsten av formell vi-

dereutdanning, både for virksomheten og den an-

satte, kan variere betydelig fra person til person. An-

satte med lang erfaring, som ikke har vært en del av 

det formelle utdanningssystemet på mange år kan 

ha større utbytte av å delta i uformell læring i sam-

arbeid med andre på jobben, framfor å måtte sette 

seg inn i nye studieteknikker og lignende på nytt. 

Det må derfor i hvert tilfelle vurderes hvordan man 

best skaper en gevinst, både for virksomheten og 

den ansatte av å investere i kompetanseutvikling. 

De fleste informantene nevner at det er essensielt å 

bygge opp et godt system for uformell opplæring på 

arbeidsplassen. Det er ofte en miks av eldre ansatte 

med lang faglig erfaring og yngre ansatte med 

 

 

                                                      
5 Nanolæring er opplæring som gis i små moduler over en periode. En 
modul gir opplæring i et begrenset tema og er normalt designet for å kunne 
gjøres på mobile digitale enheter. En modul kan for eksempel ta 5 minutter 

å gjennomføre og læringsmetoden er derfor godt tilpasset et hektisk ar-
beidsliv. 

Boks 3.2 Aker BP 

Aker BP har en svært konkret strategi for kompetanse-

utvikling. Strategien er tydelig og gjennomsyrer hele 

virksomheten. 

Deres kompetansestrategi omtales som 70-20-10-mo-

dellen. 70 prosent av kompetanseutviklingen foregår i 

det daglige arbeidet. Her inngår blant annet bedriftens 

egne digitale prosjekt EUREKA, hvor ansatte fra ulike 

avdelinger settes sammen for å jobbe med digital ut-

vikling. Arbeidsgruppene får utdelt casetilfeller og skal 

tenke kreativt om disse og nye løsninger. 20 prosent av 

læringen skjer gjennom nettverk og coaching med le-

dere. De siste 10 prosentene av læringen skjer gjen-

nom klasser og konkrete tiltak for etter- og videreut-

danning, herunder deres eget Aker BP Academy.  

«Friday pitstop» er et konsept der Aker BP annenhver 

uke får inn eksterne foredragsholdere fra akademia. I 

tillegg inviterer de andre bedrifter til å holde foredrag 

om ulike temaer og erfaringer fra sin virksomhet. Gjen-

nom samarbeid med andre bedrifter oppleves det let-

tere å anslå hva det er behov for i fremtiden og om-

fanget av et eventuelt kunnskapsløft. 

Viktigheten av at hele organisasjonen må drive med 

kompetanseutvikling for å klare å henge med i den tek-

nologiske utviklingen poengteres. I dag har Aker BP 10 

ansatte som jobber spesifikt med kompetanseutvik-

ling. Arbeidet inkluderer blant annet kompetanseprofi-

ler for hver ansatt. Kompetanseprofilene lages i samar-

beid med mellom ansatte og ledere, kartlegger hva de 

ansatte har av kompetanse og om det er behov for et-

ter- og videreutdanning. Formålet er å gi råd og sikre at 

utdanningen er på linje med selskapets strategi og vi-

sjon. 
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mindre faglig erfaring, men med andre relevante og 

oppdaterte kunnskaper. Oppmerksomheten må 

først rettes mot å spre og kombinere den kunnska-

pen som allerede finnes i virksomheten. Etter at et 

slikt system er på plass vil man også få større ge-

vinster av å fylle på med etter- og videreutdanning, 

som følge av at den nye kunnskapen spres i virk-

somheten. 

Vareproduserende virksomheter står i tillegg, i 

større grad enn problemløsere og tjenesteytere, 

ovenfor krav til ulike sertifiseringer og sikkerhets-

kurs for de ansatte. Dette utgjør en viktig del av det 

opplæringsarbeidet vareproduserende virksomhe-

ter gjør. Noen informanter fra vareproduserende 

virksomheter trekker også fram 70-20-10-modellen 

som et rammeverk for fordelingen mellom læring 

gjennom arbeid, intern opplæring og eksterne kurs. 

Tjenesteytende virksomheter prioriterer er opplæ-
ring i virksomhetskultur, kombinert med kurs  

De tjenesteytende virksomhetene har ofte relativt 

lave formelle utdanningskrav til ansatte, men stiller 

store krav til menneskelige egenskaper som per-

sonlig egnethet, sosiale egenskaper og motivasjon. 

I denne type virksomhet er det typisk et noe mindre 

innslag av kontinuerlig læring i hverdagen, men be-

hov for kompetansepåfyll gjennom kursing.  

For varehandelen er det for eksempel grunn til å 

regne med at betydningen av produktkunnskap og 

personlig service blir relativt viktigere framover, 

mens logistikk funksjonen løses separat. Varehan-

delen er slik sett et eksempel på at kompetansebe-

hovet skifter karakter som følge av endret relativ be-

tydning av oppgavene som skal utføres. 

Det er også sentralt at ledelsen bygger opp under 

en lærekultur som sprer opparbeidet kompetanse 

mellom de ansatte. Dette motiverer også de ansatte 

til å ta større ansvar for egen læring. I den grad de 

tjenesteytende virksomhetene har deltidsansatte er 

det spesielt viktig med kunnskapsdeling mellom de 

ansatte. Det legges i disse tilfellene opp til at ansatte 

med mer erfaring får ekstra ansvar for å være en 

kontaktperson eller mentor for personer med mindre 

erfaring. 

For virksomheter som arbeider med tjenester som 

effektiviserer transaksjoner, for eksempel innen 

transport og lagring, er arbeidet tradisjonelt rutine-

basert og det er lite kontinuerlig læring i hverdagen. 

Imidlertid øker behovet for å forstå systemet ar-

beidsoppgavene er en del av og for å forstå hvordan 

systemproblemer kan løses. I slike virksomheter er 

det ofte et stort behov for målrettede kompetanse-

hevende tiltak. Kompetansepåfyllet for ansatte i 

denne type virksomhet er typisk kurs av ulik art hvor 

systemforståelse er viktig.   

Andre tjenesteytende virksomheter sysselsetter 

personer med krav om yrkesfaglig utdanning, som 

for eksempel frisør og kokk. Flertallet av intervjuob-

jektene fra de tjenesteytende virksomhetene er opp-

tatte av at de ansatte skal besitte oppdatert kompe-

tanse innenfor sitt fag, ofte i form av fagbrev. Flere 

legger derfor opp til at ansatte som mangler fag-

brev, eller nødvendig formell utdanning, kan få mu-

lighet til å ta fagene som kreves. Spesielt én nevner 

at alle de ansatte i restauranten får muligheten, og 

blir oppfordret, til å ta fag som privatist for å bli kokk.   

De tjenesteytende virksomhetene vi har intervjuet i 

dette prosjektet er enten i seg selv store, eller er en 
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del av et konsern eller en gruppe. De fleste har der-

for tilgang til større systematiserte interne opplæ-

ringstilbud. Flere av virksomhetene bruker for ek-

sempel e-læringskurs til mye av den grunnleggende 

interne kompetanseutviklingen. 

Flere av virksomhetene vi har vært i dialog med 

trekker fram at det er viktig at de ansatte selv er mo-

tiverte for å tilegne seg ny kompetanse. At de an-

satte også er motiverte innebærer at kostnaden for 

opplæringen deles mellom arbeidsgiver og arbeids-

taker, typisk ved at arbeidstaker bruker noe av egen 

fritid.  

En tjenesteytende virksomhet tilbyr for eksempel de 

ansatte muligheten til å kombinere jobb med formell 

utdanning, for eksempel gjennomføring av master-

grad på deltid. De ansatte forventes da å bruke noe 

av arbeidstiden på utdannelsen, men også egen fri-

tid.  Et annet eksempel er hvor virksomheten tilbyr 

å finansiere kurs på kveldstid, men ikke kompen-

sere for tiden som brukes. Begge virksomhetene 

stiller krav om at utdanningen er relevant for utfø-

relse av jobben man har i dag, eller oppgaver man 

ser det er sannsynlig at blir relevante for virksomhe-

ten i framtiden. Begge virksomhetene trekker fram 

en risiko for at de ansatte opplever opplæringen 

som lite attraktiv. Imidlertid vil en styrket tillit mellom 

arbeidsgiver og -taker øke arbeidstakers motivasjon 

til å utvikle egen kompetanse. 

3.3 Størrelse viktig for hvordan kompetanseutvik-

lingen tilbys 

Mindre virksomheter har typisk en flatere struktur og 

ansatte pålegges ofte en større del av ansvaret for 

egen kompetanseutvikling. Ansvarsfordelingen er 

blant annet preget av at mindre virksomheter gene-

relt sett har færre ressurser å avsette til både orga-

nisering og gjennomføring av kompetanseutvik-

lingstiltak. Det legges imidlertid i størst mulig grad til 

rette for at de ansatte skal kunne tilegne seg 

Boks 3.3 Sundvolden Hotel 

Kompetansestrategien til Sundvolden Hotel tar ut-

gangspunkt i virksomhetens overordnede visjon og 

strategi. Denne har som overordnet mål å «bli elsket 

av gjester og beundret av konkurrenter». For å drive 

mest mulig profesjonelt og ta vare på sine kunder 

ved å gi dem en helhetsopplevelse er det viktig at de 

ansatte har rett kompetanse. 

Som et hotell, er det en rekke ulike fagfelt som arbei-

der i virksomheten. Det legges vekt på at de ansatte 

skal ha god kompetanse innenfor sitt fagfelt. En del 

av strategien innebærer at flest mulig av de ansatte 

skal ha fagbrev. I tilfeller der de ansatte mangler fag-

brev, legges det derfor til rette for at de ansatte skal 

ønske å få fagbrev og gjennomføre kurs for å oppnå 

dette. For eksempel får de ansatte på kjøkkenet og i 

renhold mulighet til å ta fag som privatist for å bli 

kokk/renholder. 

I tillegg til å arbeide for at de ansatte skal få fagbrev 

der det er relevant, har virksomheten også interne 

opplæringstiltak. Her inngår det i hovedsak to opp-

læringstiltak. For det første har virksomheten opp-

rettet en egen skole for sine ansatte, kalt Sundvolden 

skolen. Ved skolen får de ansatte blant annet en in-

troduksjonsforelesning om virksomheten, herunder 

virksomhetskulturen, når de begynner. For det andre 

arrangeres Sundvolden konferansen ved skolen en 

gang i året. Dette er en fagdag hvor det holdes fore-

drag og liknende.  

Virksomheten dekker alle kostnader til etter- og vi-

dereutdanning. De ansatte må imidlertid i flere tilfel-

ler må være villige til å bruke av sin egen fritid på 

opplæring. Dette gjelder særlig ved formell utdan-

ning. For at kompetanseutvikling skal være vellykket 

påpekes det at de ansatte må ha en egeninteresse 

og motivasjon for å opparbeide seg kunnskap. 
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kompetanse, som også kommer virksomheten til 

gode på sikt. Måter å legge til rette på er for eksem-

pel mulighet for redusert stilling under utdanning el-

ler å la den ansatte bruke noen timer av arbeids-

uken til å studere. 

Særlig for mindre problemløsere er det vanlig at de 

ansatte har større ansvar for egen kompetanseut-

vikling. Én modell er for eksempel at de ansatte har 

fullt ansvar og full frihet til egen kompetanseutvik-

ling. Hver enkelt må imidlertid finne balansen for 

hvor mye ressurser som går med til kompetanseut-

vikling og hvor mye som brukes på praktisk utnyt-

telse av opparbeidet kompetanse. 

De større virksomhetene vi har vært i dialog med 

har ofte et mer omfattende system for å sikre kom-

petanseutvikling for alle ansatte. For store virksom-

heter med flere enheter, er det sentralt å koordinere 

arbeidet med kompetanseutvikling på tvers av en-

hetene. Enhetene rapporterer om sine behov til ho-

vedkontoret, som utformer en strategi for opplæring 

for virksomheten samlet sett eller med skredders-

ydde opplæringstilbud til hver enkelt enhet. Ofte til-

bys de ansatte en kombinasjon av sentralt initierte 

kurs og skreddersydd opplæring i den enkelte un-

derenhet. 

Større og koordinerte interne systemer for kompe-

tanseutvikling i større bedrifter reflekterer dels at de 

har en større tilgang til ressurser, men også dels at 

det er stordriftsfordeler knyttet til å tilby kompetan-

seutvikling til de ansatte. 

Et konkret eksempel på en type stort og koordinert 

system er interne skoler i virksomhetene. Skolene 

brukes både til å lære opp og kurse nyansatte, men 

også til å videreutvikle dagens ansatte. De interne 

skolene er ofte koblet til de ansattes karriereutvik-

ling i virksomheten og følger kontinuerlig opp de an-

satte, for eksempel når de får nye arbeidsoppgaver 

eller ansvarsområder. Opplæringen er i stor grad 

skreddersydd til virksomhetens behov, men er ofte 

overførbar også til andre virksomheter. 

Flere av intervjuobjektene forteller at skolene i sta-

dig større grad tilbyr opplæring gjennom digitale løs-

ninger. E-læring tar mer over for tradisjonelle klas-

seromskurs, fordi det åpner opp for å nå fram til 

mange til langt lavere kostnader. 

Skolene blir i mange tilfeller opprettet der det er be-

hov for å gi virksomhetsspesifikk opplæring til et 

stort antall ansatte. Den blir ofte brukt i forbindelse 

med større ansettelsesprosesser, der en gruppe 

nye arbeidstakere tilegner seg kunnskap som virk-

somheten mener alle bør inneha. I tillegg kan dette 

være en del av strategien til virksomheter som ikke 

opplever at det finnes tilstrekkelig relevante tilbud 

fra utdanningsinstitusjonene. 

Større systemer for intern opplæring, som for ek-

sempel egne skoler og digitale løsninger, trekkes 

fram som en sentral strategi av intervjuobjekter fra 

alle virksomhetstyper. Imidlertid er det helt klart at 

det i størst grad er de store virksomhetene som har 

omfattende systemer for intern kursing. 

Blant de tjenesteytende virksomhetene vi har vært i 

kontakt med er det noe mindre forskjeller i hvordan 

kompetanseutviklingen tilbys på tvers av virksom-

hetsstørrelse. Dette er imidlertid sannsynligvis på 

grunn av at de mindre virksomhetene er en del av 

større konserner eller grupper, og derfor har tilgang 

til en større opplæringsportefølje enn størrelsen 

skulle tilsi. Det gjør at virksomheten tar en større del 

av ansvaret for å sikre kompetanseutvikling. 

3.4 Virksomhetene i undersøkelsen benytter i li-

ten grad offentlige virkemidler 

Noen av virksomhetene vi har vært i dialog med 

mottar offentlig støtte i forbindelse med lærlingeord-

ningen. En av virksomhetene har også opprettet en 

ordning i samarbeid med fylkeskommunen hvor det 
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tilbys fagarbeiderutdanning til elever som ikke har 

fullført videregående skole. Hensikten med samar-

beidet er å få personer som ikke lykkes i ordinær 

videregående utdanning, til å fullføre fagutdanning. 

I tillegg til lærlingeordningen har også noen varepro-

duserende og tjenesteytende virksomheter fått 

støtte gjennom Kompetansepluss-ordningen6, til 

opplæring av basisferdigheter hos ansatte. Ut over 

disse ordningene er det generelt få virksomheter 

som har benyttet seg av offentlige støtteordninger 

for å tilegne seg kompetanse. 

Det er flere årsaker til at virksomhetene ikke har 

søkt offentlig støtte i større omfang. Flere av infor-

mantene nevner at det er lite tilgjengelig informa-

sjon om hvilke ordninger som finnes. Søknadspro-

sessen blir derfor veldig omfattende. Derfor benyt-

tes søknadsbaserte støttemidler i stor grad i tilfeller 

der det er identifisert store gevinster av dette. 

En annen årsak er sannsynligvis at det er relativt få 

virkemidler som retter seg direkte mot kompetanse-

utvikling som kombineres med jobb. De eksiste-

rende virkemidlene er ofte også rettet mot spesi-

fikke kompetanseutfordringer som ikke er direkte re-

levante for virksomhetene i undersøkelsen. For ek-

sempel er virksomhetene vi har intervjuet generelt 

større og i en relativt solid økonomisk situasjon, slik 

at virkemidler som NAVs tilskudd til bedriftsintern 

opplæring ikke er aktuelle.  

Det er imidlertid flere som trekker fram Innovasjon 

Norges klyngeprogram som svært givende. Særlig 

for små virksomheter trekkes klyngeprogrammet og 

andre former for nettverk fram som viktig for kom-

petanseutvikling. I noen av virksomhetene vi har 

snakket med sitter representanter i næringslivsfora, 

som deler erfaringer og diskuterer felles tiltak for 

næringen. 

 

 

 

                                                      
6 Kompetansepluss er en ordning hvor virksomheter og organisasjoner 
kan søke støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter. Det kan søkes 
støtte til opplæring i ferdigheter som lesing og skriving, regning, muntlige 

ferdigheter, digitale ferdigheter, grunnleggende norsk eller samisk. Ord-
ningen forutsetter et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en virk-
somhet med ansatte som skal få opplæring. 
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Virksomhetene som er intervjuet i dette prosjektet 

arbeider strategisk med kompetanseutvikling av an-

satte. Det pekes imidlertid på ulike barrierer og ut-

fordringer som må overkommes i kompetanseutvik-

lingsarbeidet.  

Det er mange fellestrekk i hvilke utfordringer virk-

somhetene står ovenfor i arbeidet med kompetan-

seutvikling. Noen av faktorene er imidlertid viktigere 

for noen typer virksomheter enn andre. Under be-

skrives barrierene virksomhetene i vår undersø-

kelse har trukket fram. 

4.1 Finansielle barrierer 

Finansielle barrierer er de direkte kostnadene til 

opplæring, for eksempel kurs- eller studieavgifter, 

samt reise, kost og losji mv. Hvor store de direkte 

kostnadene er varierer betydelig med ulike kompe-

tanseutviklingstiltak. For eksempel kan kortere inn-

føringskurs i ny programvare være relativt billige, 

mens videreutdanning ved et universitet kan koste 

flere hundre tusen kroner. Direkte kostnader til opp-

læring er særlig utfordrende å dekke for små virk-

somheter, og virksomheter med begrenset lønn-

somhet. 

I Kompetansebarometeret 2018 oppgir om lag 15 

prosent av virksomhetene som i mindre grad har be-

nyttet seg av etter- og videreutdanningstilbud at år-

saken er et opplæringskurs ville medført for høye 

kostnader for virksomheten. 

De direkte kostnadene kan bæres av virksomheten, 

den ansatte eller deles mellom dem. Virksomhetene 

bruker ulike måter å finansiere opplæringen på, for 

eksempel ved at arbeidsgiver og de ansatte deler 

på kostnadene. 

Flere virksomheter peker på at det må være en 

egeninteresse knyttet til det å skaffe seg kunnskap 

for at virksomheten skal investere i opplæring. Hvis 

ikke arbeidstakerne er villig til å dele på 

investeringskostnaden er det risiko for at opplæ-

ringen ikke gjennomføres. En alternativ løsning er 

at den ansatte kan få et gunstig lån av virksomheten 

til å investere i etter- og videreutdanning, som tilba-

kebetales over tid. 

Flere av intervjuobjektene trekker fram forholdet 

mellom den kortsiktige kostnaden ved opplæring og 

den langsiktige og usikre gevinsten som en barriere. 

Kostnaden påløper umiddelbart, mens gevinsten 

gjerne materialiseres over flere år. Dersom den an-

satte slutter etter at arbeidsgiver har finansiert opp-

læring innebærer det at virksomheten ikke får høs-

tet gevinstene av kompetanseutviklingsarbeidet 

over tid. 

Det trekkes fram av alle typer virksomheter, men 

særlig blant problemløsende virksomheter, at kom-

petanseinvesteringer kan være kostbare på kort 

sikt, men på lang sikt er det langt dyrere å la være. 

Vareproduserende virksomheter med lovpålagte 

krav til sertifiseringer eller sikkerhetsopplæring blant 

de ansatte har et betydelig innslag av direkte kost-

nader til kontinuerlig oppfølging av disse. 

4.2 Tidsbruk til kompetanseutvikling gjør driften 

sårbar 

På tross av at de direkte kostnadene knyttet til kurs-

deltakelse og annen opplæring er betydelige, er det 

tidsbruken som trekkes fram som den viktigste bar-

rieren. Dette bekreftes også av Kompetansebaro-

meteret 2018 som finner at mangel på tid på grunn 

av høy arbeidsbelastning er den viktigste årsaken til 

4 Barrierer knyttet til å tilby kompetanseutvikling 
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at virksomheter ikke har benyttet seg av etter- og 

videreutdanningstilbud.7 

Det er særlig alternativkostnaden av kompetanseut-

vikling som oppleves som problematisk for mange 

av virksomhetene. Å gi avkall på produksjon i dag 

for å høste, i noen tilfeller, usikre gevinster av kom-

petanseutvikling i framtiden er en sentral barriere for 

å tilby opplæring. 

Når en ansatt deltar i opplæring påvirkes produksjo-

nen, samt produktiviteten til andre deler av virksom-

heten som er avhengige av at den ansattes oppga-

ver gjennomføres. De ansatte har generelt sett lite 

ledig kapasitet. Dersom kompetanseutvikling skal 

foregå i arbeidstiden vil det derfor ofte gå ut over de 

daglige arbeidsoppgavene. Kollegaene er normalt i 

samme situasjon og det er derfor ikke kapasitet til å 

gå inn og gjøre manglende oppgaver. Dette fram-

står som særlig utfordrende i mindre virksomheter, 

hvor oppgaveløsingen i enda større grad er person-

avhengig. 

Å prioritere kompetanseutvikling i en hektisk hver-

dag er utfordrende for alle virksomhetstypene. Virk-

somhetene ønsker å legge til rette for at opplæring 

skal skje i roligere perioder, det er imidlertid vans-

kelig å forutse når disse eventuelt kommer og hvor 

lenge de varer. Dersom etterspørselen etter produk-

tet øker igjen kan det bli nødvendig å trekke den an-

satte ut av kompetanseutviklingstiltaket. Dette gjel-

der særlig videreutdanning som typisk varer over en 

lengre periode. Konsekvensen er uansett at driften 

blir mer sårbar mens ulike ansatte deltar i omfat-

tende kompetanseutvikling kombinert med jobben. 

 

 

                                                      
7 Den viktigste årsaken til ikke å benytte seg av etter- og videreutdannings-
tilbud i Kompetansebarometeret 2018 er at de ansattes kunnskaps- og 

Kompetanseutviklingstilbudet er med andre ord en 

kontinuerlig avveining mellom produksjon i dag og 

kompetanse og produksjon i framtiden, dette gjelder 

for alle typer virksomheter. Utfordringen går på at 

det på kort sikt er vanskelig å koordinere hensynene 

til kompetanseutvikling og å ta de ansatte ut av det 

daglige arbeidet. 

Én mulighet er imidlertid at virksomheten velger å 

konsentrere kompetanseutviklingsarbeidet til felles 

tider på året som planlegges god tid i forveien. For 

eksempel ved å stanse all produksjon i én dag, for 

at alle skal arbeide med kompetanseutvikling sam-

tidig. 

En løsning som trekkes fram for å håndtere både de 

direkte og indirekte kostnadene til kompetanseutvik-

ling er at virksomheten dekker de direkte kostna-

dene, mens den ansatte setter av tid på fritiden til å 

gjennomføre. Eventuelt en fordeling med noe bruk 

av arbeidstid, men også forventning om at den an-

satte bruker av sin egen fritid for å styrke sin kom-

petanse. 

At tidsbruk trekkes fram som den største barrieren 

for å investere ytterligere i ansattes kompetanse 

gjør det særlig viktig å arbeide strategisk med kom-

petanseutvikling. At det ligger en strategi til grunn 

for arbeidet innebærer at ledelsen i større grad er 

med på satsningen. Forankring i ledelsen reduserer 

uforutsigbarheten og gjør det lettere å gjennomføre 

de rette kompetanseinvesteringene.  

ferdighetsnivå tilfredsstilte virksomhetens behov. Dette er imidlertid ikke 
en type barriere for kompetanseutviklingsstrategiene. 
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4.3 Risiko for at ansatte slutter etter endt utdan-

ning 

For virksomheter som legger til rette for eller finan-

sierer kompetanseutvikling blant de ansatte er det 

en risiko for at arbeidstakeren slutter kort tid etter å 

ha deltatt i kompetansehevende tiltak. Dette gjelder 

i særlig grad dersom tiltakene innebærer generell 

kompetanseheving som kan benyttes i mange ulike 

virksomheter. 

For større investeringer i utvikling av utvalgte med-

arbeidere svekker denne risikoen insentivet for virk-

somheten til å finansiere opplæringen. Denne effek-

ten kan imidlertid, til en viss grad, motvirkes av at 

ansatte som blir tilbudt omfattende investeringer i 

egen kompetanse får et sterkere og mer positivt for-

hold til arbeidsgiver, se kapittel 5. 

Generelt sett anses risikoen for at betydelige inves-

teringer i kompetanseutvikling skal gå tapt for virk-

somheten mest relevant ved eksterne opplærings-

tiltak. Flere virksomheter bruker kontrakter for å re-

dusere mobiliteten til arbeidstakere som får omfat-

tende støtte til videreutdanning, for å unngå at de 

bytter jobb umiddelbart etterpå. På den andre siden 

inngår interne opplæringstiltak i større grad som en 

vanlig del av en stilling, og gis i den oppfatning at 

arbeidstakeren blir værende etter opplæringen. Den 

interne opplæringen ses på som en investering som 

styrker forholdet til de ansatte, samtidig som denne 

type kompetanse ofte er mindre anvendbar i andre 

virksomheter. 

4.4 Manglende forankring hos både ledelse og de 

ansatte 

Manglende investeringer i kompetanseutvikling kan 

i noen tilfeller oppstå på grunn av en motvilje, mang-

lende prioritering eller skepsis i organisasjonen. 

Dette kan være forankret blant de ansatte, men 

også i ledelsen. 

Virksomhetens avkastning av å investere i de an-

sattes kompetanseutvikling er ofte usikker, og ge-

vinstene genereres normalt over lang tid. Det er en 

risiko for virksomhetene at det kan være vanskeli-

gere å måle avkastningen av investeringer i kompe-

tanseutvikling, sammenlignet med tradisjonelle ma-

terielle investeringer. I noen tilfeller kan usikkerhe-

ten være så stor at ledelsen velger å prioritere andre 

driftshensyn.  

For å unngå at kompetanseutvikling nedprioriteres 

er det nødvendig å forankre kompetanseutviklings-

arbeidet og -strategien i toppledelsen. Særlig større 

virksomheter har pekt på at det er avgjørende at 

kompetanse er et eget punkt i virksomhetens over-

ordnede strategiarbeid. Når kompetanseutvikling er 

en del av det overordnede strategiarbeidet oppleves 

det at ledelsen i større grad er med på laget i arbei-

det. Noen har også de ansattes kompetanse som 

måleparameter for ledelsen. 

En annen utfordring, særlig for mellomledere, kan 

være å håndtere situasjoner der det er identifisert 

mangelfull kompetanse i deler av virksomheten. 

Både personalmessig og sosialt kan det være ut-

fordrende for lederen å ta tak i en slik situasjon. 

En annen kilde til skepsis eller lite vilje til å endre 

seg kommer fra de ansatte. Her er det flere faktorer 

som spiller inn, for eksempel alder, utdanning, yr-

keserfaring, nåværende kompetanse, livssituasjon 

og mye mer. 

I noen tilfeller blir ikke opplæring gjennomført fordi 

de ansatte ikke er villige til å sette av egen fritid. 

Med andre ord er det opplæring som faller bort fordi 

virksomheten må dekke både direkte og indirekte 
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kostnader av opplæringen.8 Uten en mer balansert 

fordeling av kostnader, der arbeidstakere tar deler 

av ansvaret, er det ikke sikkert at opplæring blir 

gjennomført fordi kostnaden blir for stor for virksom-

hetene. Denne kostnadsfordelingen gjenspeiler hel-

ler ikke at den ansatte også sannsynligvis har per-

sonlige gevinster av kompetanseutviklingen. 

I andre tilfeller kan det være at enkelte arbeidsta-

kere er lite villige til å endre og utvikle sin kompe-

tanse. For eksempel kan personer med lang erfa-

ring oppleve det som utfordrende å tilpasse seg at 

ny type kompetanse er nødvendig for å henge med 

i utviklingen. Innføring av digitale løsninger i oppga-

ver som tidligere var manuelle kan være spesielt ut-

fordrende for personer som har mangelfulle digitale 

basisferdigheter. I slike situasjoner er det viktig å 

understreke at denne personens fagkompetanse 

ikke er mindre verdt, men at man øker verdien av 

den ved å fylle på med ny og oppdatert kunnskap. 

Det er ingen av intervjuene som har avdekket om-

fattende motvilje, hverken fra ledelsen eller ansatte 

i kompetanseutviklingsarbeidet. Ledelsen setter 

ofte pris på at kompetanseutviklingsarbeidet er satt 

i system og forutsigbart. De fleste ansatte er på sin 

side opptatt av å bidra på arbeidsplassen og villige 

til å legge ned nødvendig innsats når virksomheten 

har en positiv og åpen innstilling til kompetanseut-

vikling. 

4.5 Manglende utdanningstilbud 

En annen utfordring virksomhetene nevner i det 

strategiske kompetanseutviklingsarbeidet er at det 

er utfordrende å finne utdanningstilbud som er rele-

vante nok. Kompetansebarometeret til NHO finner 

 

 

                                                      
8 Fra et teoretisk perspektiv er dette rasjonelt hvis opplæringen er spesi-
fikk.  

også at kun halvparten av virksomhetene er helt el-

ler litt enig i at utdanningsinstitusjonene tilbyr kurs 

og utdanning som virksomhetene trenger (Rørstad, 

Børing, Solberg, & Carlsten, 2018). 

Per i dag er det offentlige universitets- og høyskole-

systemet rettet mot enkeltpersoner som skal ta en 

hel grad som heltidsstudenter. Mange har imidlertid 

behov for annen etter- og videreutdanning enn det 

som tilbys som ordinære grunnutdanninger.  

Undersøkelser av samarbeid om etter- og videreut-

danning viser også at utdanningsinstitusjoner har 

begrenset kapasitet og få insentiver til å utvikle et-

ter- og videreutdanningstilbud (Tømte, et al., 2015). 

I den grad virksomhetene trekker fram et behov for 

at ansatte skal kunne kombinere formell videreut-

danning med jobb og andre forpliktelser etterspør 

de mer fleksible løsninger i utdanningssystemet. 

Dette kan for eksempel være modulbaserte utdan-

ningsløp hvor det er mulig å velge fra en portefølje 

av kurs, som også legges opp til å kunne fullføres 

med redusert progresjon.  

I fravær av relevante utdanningstilbud trekker flere 

av intervjuobjektene fram at de er nødt til å legge til 

rette for å tilby opplæring selv. Det er imidlertid ikke 

opplagt for virksomhetene at den type kompetanse 

de har behov for bør tilbys av offentlige utdannings-

institusjoner. 
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Valget om å investere i kompetanseutvikling er en 

avveining mellom gevinster og kostnader. Skal virk-

somhetene være villige til å investere i kompetanse, 

må gevinstene overstige barrierene virksomhetene 

står ovenfor, jf. kapittel 4. 

Investeringer i kompetanseutvikling blant de ansatte 

har sammensatte virkninger for virksomhetene, selv 

om de i utgangspunktet er økonomisk motivert. In-

vesteringene kan gi direkte målbare økonomiske 

gevinster, for eksempel økt produktivitet, men også 

av mindre målbar ikke-økonomisk art, som bedre 

arbeidsmiljø. 

I dette kapittelet gjennomgås gevinstene ved å ar-

beide strategisk med kompetanseutvikling. Først de 

økonomiske gevinstene, og deretter andre former 

for gevinster. 

5.1 Kompetanseutvikling styrker konkurranseev-

nen 

Humankapital er en viktig innsatsfaktor i produksjo-

nen til alle virksomhetene. Uten en strategi på hvor-

dan humankapitalen skal vedlikeholdes og oppda-

teres, er det en økt risiko for at virksomheten blir ut-

konkurrert.  

Konkurranseevnen i kundemarkedet styrkes poten-

sielt på flere måter gjennom kompetanseutviklings-

arbeidet. Økt kompetanse kan øke produktiviteten 

blant de ansatte, og dermed lønnsomheten. Uav-

hengig av produktiviteten kan imidlertid kompetanse 

også gi bedre kvalitet på produktene virksomheten 

leverer. Det kan igjen gi høyere betalingsvillighet i 

kundemarkedet. 

Kompetanseutviklingsstrategiene er sentrale i virk-

somhetenes møte med kunder, men også for rekrut-

tering og konkurranse i arbeidsmarkedet. Bygging 

av kompetanse og gode muligheter for å lære er en 

del av flere av virksomhetenes strategier for merke-

varebygging blant arbeidstakerne. 

De fleste problemløsende og noen av de varepro-

duserende virksomhetene arbeider prosjektbasert i 

kontakt med sine kunder. Den sterke konkurransen 

for å vinne kontrakter med oppdragsgivere gjør at 

virksomhetene må konkurrere både i produkt- og ar-

beidsmarkedet. Én nevner blant annet at kundene 

stiller stadig strengere krav til kompetanse, for ek-

sempel gjennom formelle kvalifikasjoner og relevant 

arbeidserfaring. For disse virksomhetene er det der-

for sentralt både å rekruttere og utvikle nødvendig 

kompetanse. 

For vareproduserende virksomheter spesielt er en 

sentral del av den langsiktige driften basert på ev-

nen til å ta i bruk ny teknologi. Dette stiller også krav 

til den kontinuerlige kompetanseutviklingen i virk-

somhetene. Særlig viktig blir det å vedlikeholde og 

utvikle de ansattes kompetanse når produksjons-

prosessene blir stadig mer komplekse. Flere av in-

tervjuobjektene mener at kvaliteten i produksjonen 

fortsatt i stor grad avhenger av arbeidsstokkens 

kompetanse og holdninger, selv med mer komp-

lekse og automatiserte produksjonsmetoder. 

De tjenesteytende virksomhetene vektlegger i 

større grad en forbedret kunderelasjon i sine beskri-

velser av gevinstene ved strategisk kompetanseut-

viklingsarbeid. Det påpekes at kompetanseheving 

er nødvendig for å gi kunden merverdi. Flere opple-

ver at det stilles større krav til opplevelsen av tje-

nestene og kompetanseutviklingsstrategien gjør det 

mulig å møte kundenes krav. 

Oppsummert trekker alle tre typer virksomheter og 

alle virksomhetsstørrelser fram at strategisk arbeid 

med kompetanseutvikling bidra til styrket konkur-

ranseevne. Konkurranseevnen styrkes ved at kom-

petanseutviklingen bidrar til at oppgaver kan løses 

mer effektivt eller med bedre kvalitet. Mange av virk-

somhetene mener også at kompetanseutviklings-

strategiene er en sentral del av den langsiktige ut-

viklingen av virksomheten. 

5 Gevinster ved å arbeide strategisk med kompetanseutvikling 
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De faktiske effektene på produktivitet er vanskelig å 

måle, selv om forskning viser at deltakelse i etter- 

og videreutdanning kan medføre økt produktivitet 

(Konings & Vanormelingen, 2015; Dearden, Reed, 

& Van Reenen, 2006). Intervjuobjektene forteller 

likevel at kompetanseutvikling medfører jevnere 

kvalitet i produksjonen, og sikrer gode prognoser for 

salg 

5.2 Positive ringvirkninger gjennom kunnskaps-

deling internt 

Investeringer i kompetanseutvikling gir positive ge-

vinster for flere enn de ansatte som deltar i opplæ-

ringen. Alle intervjuobjektene trekker fram positive 

ringvirkninger for virksomheten, selv om kun et fåtall 

har fått opplæring. Kunnskapsdeling og læring mel-

lom ansatte trekkes fram som en av de viktigste ge-

vinstene for virksomheten ved strategisk kompetan-

seutviklingsarbeid. 

De utvalgte deltakerne i opplæring bidrar til å stryke 

virksomhetens konkurranseevne i seg selv. Samti-

dig vil det typisk være slik at deler av produktivitets-

gevinsten tilfaller personer i virksomheten som ikke 

har deltatt på opplæring. Dette muliggjøres ved at 

deltakerne deler av sin kunnskap med sine kolle-

gaer.  

De positive ringvirkningene gjør at virksomhetene 

kan få relativt store gevinster av å investere i kom-

petansen til en mindre andel av de ansatte. Virk-

somheten og de ansatte kan også selv, til en viss 

grad, påvirke størrelsen på ringvirkningene. For ek-

sempel kan det dyrkes en kultur for kunnskapsde-

ling mellom de ansatte eller brukes verktøy som 

Workplace til å spre informasjon. Det kan også 

være aktuelt å la personer som har deltatt på eks-

terne kurs holde foredrag og lære opp kollegaer in-

ternt. 

Flere intervjuobjekter peker på at læring fostrer læ-

ring og at det derfor er viktig å legge til rette for en 

virksomhetskultur som legger til rette for læring.  

Et intervjuobjekt fra en tjenesteytende virksomhet 

trekker fram at de ved nyansettelser i dag stiller høy-

ere krav til formell utdanning enn tidligere. Selv om 

det kun er en liten andel av de ansatte som har høy 

formell utdanning opplever virksomheten at disse 

driver virksomheten framover, blant annet ved å 

stille krevende spørsmål til både ledere og kolle-

gaer. Slik løftes hele virksomhetens kompetanse-

nivå.  

Samtidig pekes det på at de potensielle gevinstene 

ved kunnskapsspredning påvirkes av de ansattes 

erfaring med å ta til seg læring. Det kan være utford-

rende å legge til rette for kunnskapsspredning mel-

lom personer med ulike typer utdanning og erfa-

ringer.  

For å ta ut potensialet for kompetanseheving i virk-

somheten generelt er det et behov for å gi ansatte 

med lite formell utdanning i utgangspunktet et kom-

petanseløft. Gjennom strategisk arbeid med kompe-

tanseutvikling opplever flere at det mulig å ha en yt-

terligere positiv virkning for gruppen ansatte som 

har lite formell utdanning fordi korte kurs kan mulig-

gjøre at de senere tilegner seg kunnskap fra ar-

beidstakere som er høyere utdannet. På denne må-

ten kan virksomheten i større grad benytte eksiste-

rende kunnskap. 

5.3 Tillit skaper et bedre arbeidsmiljø 

Å investere i de ansattes kompetanse har positive 

effekter på virksomhetenes arbeidsmiljø. Den posi-

tive virkningen på arbeidsmiljøet virker å være gjen-

nomgående på tvers av virksomhetenes type og 

størrelse. 

Flere av informantene beskriver de ansattes mest-

ringsfølelse styrkes etter deltakelse i 
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kompetansehevende tiltak. Dette gir økt motivasjon 

og trivsel på jobb, som kan resultere i lavere syke-

fravær. At kompetanseutvikling bidrar til økt motiva-

sjon og trivsel støttes blant annet opp av Hansen, 

Larsen, & Lønvik (2013) og Sønnesyn (2014).  

Flere mener at å tilby meningsfull kompetanseutvik-

ling bidrar til å øke den ansattes interesse for eget 

fag og arbeid. En følge av kompetanseutviklings-

strategien er at de ansatte blir mer inspirert og i 

større grad blir villige til å benytte egen fritid for yt-

terligere kompetanseutvikling.  

Ansatte trives også generelt bedre når de blir sett 

av ledelsen. For at det strategiske arbeidet med 

kompetanseutvikling skal lykkes er det sentralt at 

den enkeltes kompetanse og behov blir sett. Trivsel 

og stolthet på arbeidsplassen er noe som flere nev-

ner som en tydelig positiv effekt av strategisk kom-

petanseutviklingsarbeid.  

Informanter fra både vareproduserende og tjenes-

teytende virksomheter trekker fram strategisk utvik-

ling av formell kompetanse som viktig for de ansat-

tes yrkesstolthet og motivasjon for arbeidet. Den 

formelle kompetansen som tilegnes er typisk yrkes-

faglig, for eksempel fagbrev eller kurs ved fagskoler, 

men kan også være høyere utdanning ved universi-

teter og høyskoler.  

En informant fra en problemløsende virksomhet 

nevner at ansatte som tilbys relevant etter- og vide-

reutdanning opplever en styrket tilhørighet til virk-

somheten. Flere store problemløsende virksomhe-

ter tilbyr egne program for at ansatte skal bli kjent 

med hele virksomhetene som del av sin kompetan-

seutviklingsstrategi.  Ansatte responderer typisk po-

sitivt på denne type programmer, som styrker tilhø-

righet. En økt mobilitet i virksomheten og kunn-

skapsspredning på tvers av avdelinger er også 

sentrale gevinster av denne type kompetanseutvik-

ling. 

Et godt arbeidsmiljø og yrkesstolthet bidrar direkte 

til høyere kvalitet i arbeidet, men også en mer stabil 

arbeidsstokk. Strategisk kompetanseutviklingsar-

beid motvirker derfor risikoen for at ansatte slutter 

etter å ha gjennomført opplæring. 

5.4 De ansatte blir mer selvstendige som følge av 

strategisk kompetanseutviklingsarbeid 

De fleste informantene trekker fram kunnskaper og 

kompetanse hos de ansatte som den viktigste kil-

den til virksomhetenes konkurransedyktighet på 

lang sikt. De ansatte bidrar til innovasjon, forbed-

ringer og fornyelse på ulike måter.  

Kompetanseutviklingsstrategiene beskrives som 

sentrale for å bidra til at de ansatte både har evner 

og vilje til å ta ansvar for egne oppgaver, men også 

for å ta initiativ til videreutvikling av driften på et mer 

overordnet nivå, for eksempel i samarbeid med 

andre. 

At de ansatte både evner og ønsker å jobbe selv-

stendig med arbeidsoppgavene beskrives som en 

gevinst av det strategiske kompetanseutviklingsar-

beidet. Informantene oppgir også at de ansatte tar 

mer initiativ til å gripe nye muligheter og oppgaver 

dersom de selv opplever å ha tilstrekkelig kompe-

tanse.  

Tilstrekkelig kompetanse skaper gjensidig tillit mel-

lom den enkelte arbeidstaker og ledelsen, men 

også medarbeiderne imellom i det daglige arbeidet. 

Dels fordi de ansatte kjenner virksomhetens strate-

gier og prosedyrer, men også som følge av økt tillit 

til arbeidstakernes ferdigheter og kompetanse til å 

ta de rette avgjørelsene i ulike situasjoner.  

Mer selvstendige ansatte innebærer at ledelsen i 

mindre grad trenger å detaljstyre de ansattes hver-

dag, enten oppgavene som skal løses er eksterne 

oppdrag eller vareproduksjon internt. 
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Det er særlig de tjenesteytende og vareproduser-

ende virksomhetene som trekker fram mer selvsten-

dige ansatte som en sentral gevinst. Årsaken ligger 

sannsynligvis i at ansatte i problemløsende virk-

somheter typisk har mer autonome stillinger i ut-

gangspunktet.  

Informantene i flere tjenesteytende og vareproduse-

rende virksomheter trekker fram de ansattes mulig-

het til å tilegne seg formell kompetanse som viktigst 

for å gi ansatte tryggheten de trenger for å være mer 

selvstendige i det daglige arbeidet. Utdanningen det 

legges til rette for er oftest direkte relevante fagut-

danninger, for eksempel mulighet til å ta fagbrev i 

tømrer- eller reiselivsfag. Slik får ansatte økt kunn-

skap innenfor sitt fagfelt og blir mer selvstendige. 

Flere informanter påpeker at grunnen til at selvsten-

dige arbeidere gir en positiv effekt er at det gir trygg-

het, både for virksomheten, den ansatte og kun-

dene. Kvaliteten påvirkes også i stor grad av kom-

petansen og holdningene til arbeidstakerne.  
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Dette kapittelet går gjennom det virksomhetene an-

ser som essensielt i arbeidet med å bygge en god 

strategi for kompetanseutvikling. Anbefalingene in-

kluderer seks steg i prosessen for å lage en kompe-

tanseutviklingsstrategi. De seks stegene er opp-

summert i figur 6.1. 

Stegene kan sees på som tips fra intervjuobjektene 

til andre virksomheter som ønsker å begynne med, 

eller videreutvikle, sitt strategiske arbeid med 

kompetanseutvikling. De fleste anbefalinger er ge-

nerelle og vil gjelde på tvers av virksomhetstype. 

Hva som er hensiktsmessig for den enkelte virk-

somhet må imidlertid vurderes i hvert tilfelle.  

Det understrekes av flere av informantene at det 

viktigste rådet er å kaste seg ut i kompetanseutvik-

lingsarbeidet fordi det for de aller fleste vil bli for dyrt 

å la være. 

 
Figur 6.1 Seks anbefalte steg for å lage en kompetanseutviklingsstrategi 

 
 Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

6.1 Forankre arbeidet hos ledelsen og i virksom-

hetens visjon og strategi  

Intervjuobjektenes erfaring tilsier at en vellykket 

kompetansestrategi medvirker til at det skapes en 

kultur for kompetansedeling som gjennomsyrer virk-

somheten. En kultur for kompetansedeling styrker 

de ansattes interesse og motivasjon for å tilegne 

seg kunnskap.  

For å få realisert en slik kompetansestrategi er det 

helt sentralt å avklare strategien med ledelsen. 

Både med tanke på som skal prioriteres og hvordan 

strategien skal utvikles. En forankring forplikter 

også ledelsen til å delta i arbeidet. Forankring hos 

ledelsen er derfor første steg i arbeidet med å lage 

en strategi for kompetanseutvikling. 

Ved å forankre arbeidet i virksomhetens overord-

nede visjon og strategi, blir kompetanse en tydelig 

del av virksomhetens satsingsområder.  

6.2 Kartlegge nåværende kompetanse og behov 

framover 

Før det legges planer for kompetanseutvikling, er 

det viktig å kartlegge de ansattes nåværende kom-

petanse. Slik kan eventuelle udekkede kompetan-

sebehov identifiseres. 

Forankre 
arbeidet hos 
ledelsen og i 
visjoner og 
strategier

Kartlegge 
nåværende 
kompetanse 

og behov 
framover
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6 Hvordan sette i gang med strategisk kompetanseutvikling i virksom-
heten? 



 

 

32 KARTLEGGING AV KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGIER I NORSK NÆRINGSLIV | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Kompetanseutvikling gir fordeler for både virksom-

heten og den enkelte, men innebærer også kostna-

der. For arbeidstakerne kan kostnadene innebære 

å utfordre seg selv, med de ubehageligheter det kan 

medføre. For å styrke motivasjonen til å gjennom-

føre tiltak, er det også viktig å forankre behovene for 

kompetanseutvikling hos den enkelte. 

De ansatte har en egeninteresse av å oppdatere 

kunnskap, samtidig som de i mange tilfeller vet best 

hvilken type kompetanse de har behov for. De aller 

fleste ansatte ønsker å være gode i jobben sin og 

bidra med noe til virksomheten.  

Noen ansatte opplever selv at de mangler kompe-

tanse. Når virksomheten legger opp til at man kan 

opparbeide seg den nødvendige kunnskapen uten 

at det er noen stigma knyttet til et behov for opplæ-

ring, oppleves som svært positivt for de ansatte. 

Gjennom utviklingssamtaler kan det settes mål 

både for den enkelte og for hvordan virksomheten 

kan imøtekomme behovene. 

I tillegg øker de ansattes motivasjon til å gjennom-

føre opplæring dersom de selv er med på behovs-

kartleggingen. Å gi de ansatte ansvar for egen læ-

ring virker å være en viktig suksessfaktor i kompe-

tanseutviklingsstrategiene. Det er derfor særlig vik-

tig i kartleggingsfasen å la de ansatte gå gjennom 

egen kompetanse i dialog mellom ledelsen.  

Oppsummert er anbefalingene for å kartlegge eksis-

terende kompetanse følgende: 

▪ Gjennomfør utviklingssamtaler med an-

satte: Egne utviklingssamtaler med ansatte, 

som tillegg til lønnsforhandling, bidrar både til å 

kartlegge eksisterende kunnskap hos den en-

kelte og ønsker om og behov for kompetanse-

utvikling. 

▪ Grupper de ansatte: Gjennom å gruppere ulike 

arbeidstakere, etter for eksempel type 

arbeidsoppgave, synliggjøres eksisterende 

kompetanse i virksomheten samlet sett. 

Behovet for framtidig kompetanse kartlegges delvis 

gjennom samtalene med de ansatte. Imidlertid er 

det også behov for en overordnet vurdering av virk-

somhetens situasjon og hva som er den ønskelige 

utviklingen framover. Denne kartleggingen kan ek-

sempelvis gjennomføres gjennom en SWOT-ana-

lyse. 

Oppsummert er anbefalingene for å kartlegge beho-

vet for kompetanse framover følgende: 

▪ Gjennomfør en situasjonsanalyse: En kart-

legging av virksomhetens styrker, svakheter, 

muligheter og trusler bør ligge til grunn for det 

strategiske kompetanseutviklingsarbeidet.  

6.3 Prioritere opplæringstiltak  

Investeringer i kompetanse representerer en bety-

delig kostnad, også for virksomhetene. I mange 

virksomheter er arbeidet med kompetanseutvikling 

begrenset fordi kostnadene er for store. Det er sær-

lig kostnadene knyttet til tidsbruk som er en utford-

ring.  

For å løse denne utfordringen, er det viktig å være 

bevisst på hvilken type opplæring det investeres i og 

hvem opplæringen bør tilbys til.  Avkastningen av-

henger av at det investeres i riktig type opplæring. 

I noen tilfeller og noen typer virksomheter kan det 

være behov for opplæring for alle ansatte, for ek-

sempel ved overgang til nye digitale systemer som 

påvirker alle eller ved nye retninger for virksomhe-

tens produksjon som må forankres hos de ansatte.  

I andre tilfeller er det behov for at utvalgte ansatte 

har behov for kompetansepåfyll for å løse sine ar-

beidsoppgaver. 
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Utgangspunktet for prioriteringen bør være virksom-

hetens situasjon, samt kartleggingen av eksiste-

rende kompetanse og behovene framover. Det er 

for eksempel ikke opplagt at flere personer med 

høyere formell utdanning er det som gir høyest av-

kastning for virksomheten. Det er heller ikke opplagt 

hvor mange som bør bli gitt opplæring. 

De ansatte må også være motivert til å gjennomføre 

opplæringen hvis potensialet for avkastning skal 

kunne bli tatt ut.   

For å investere i rett kompetanse trekkes følgende 

anbefalinger fram: 

▪ Prioriter hva slags opplæring som bør tilbys: 

På bakgrunn av det kartlagt behovet for kompe-

tanse må det bestemmes hva slags opplæring 

som bør tilbys. 

▪ Prioriter hvem som skal tilbys opplæring: 

Virksomheten må avklare hvem de ønsker å 

tilby opplæring. I noen tilfeller er det enkelte 

som behøver ytterligere spisskompetanse eller 

å løfte sitt generelle kompetansenivå. I andre til-

feller kan det være behov for en bred kompe-

tanseutvikling av alle ansatte. 

6.4 Velg kostnadseffektive løsninger 

I tillegg til en prioritering av hvem som bør tilbys 

opplæringsmuligheter er det viktig å velge kost-

nadseffektive opplæringstiltak, men som ikke går på 

bekostning av kvaliteten. 

Avhengig av hvilken type kompetanse virksomheten 

ønsker å investere i finnes det mange ulike tilnær-

minger til selve opplæringen. Noen typer kompe-

tanse tilegnes best gjennom tradisjonell kursdelta-

kelse, mens andre kan erverves gjennom nettba-

serte løsninger. Det er også ulike kilder til læring 

som kan utnyttes.  

Deltakelse i tradisjonelle kurs er fortsatt en sentral 

del av de fleste kompetansestrategiene. Kursdelta-

kelse har imidlertid relativt høye kostnader, både i 

kursavgifter og tidsbruk. Kostnadene kan imidlertid 

reduseres ved å ta i bruk digitale løsninger, for ek-

sempel e-læring. Digitale løsninger er generelt kost-

nadsbesparende og mer fleksible for å få gjennom-

ført opplæring. E-læring kan i noen tilfeller erstatte 

tradisjonelle kurs, men løsningene kan også kombi-

neres for å gjøre deltakelse mer kostnadseffektivt. 

Flere av intervjuobjektene er av den oppfatning at 

godt utformede digitale kurs gir de samme gevins-

tene som mer tradisjonell opplæring.  

Hvorvidt opplæringen som tilbys opprettes av virk-

somheten selv eller utarbeidet av en ekstern leve-

randør vil særlig avhenge av hvor spesifikke opplæ-

ringsbehovene er. Det er imidlertid i hovedsak de 

større virksomhetene som i størst grad utvikler og 

systematiserer egne kurs for ansatte, sannsynligvis 

som følge av en større tilgang på ressurser. 

Deltakelse på organisasjoners samlinger og kurs 

trekkes av flere fram som både nyttig og kostnads-

effektivt. Som medlemmer i arbeidsgiverorganisa-

sjoner får virksomhetene tips om kurs og andre ar-

rangementer som kan være relevante for deres drift 

og læring. Dette reduserer virksomhetenes søke-

kostnader til å finne relevante kurs og informantene 

opplever at de har betydelige gevinster av å delta. 

Å oppfordre ansatte til å delta på kveldsseminarer 

innenfor fagfeltet er også en svært kostnadseffektiv 

løsning i de fleste tilfeller. Seminarene kan være ar-

rangert av ulike aktører, men i mange tilfeller gjen-

nom fagforeninger. Kostnaden for virksomheten er 

lav da mange ansatte gjør dette på sin egen fritid. 

For at de ansatte skal være villige til å ofre egen fri-

tid må imidlertid motivasjonen være tilstede. 

For å finne kostnadseffektive løsninger trekkes føl-

gende anbefalinger fram: 
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▪ Utforsk digitale opplæringsmuligheter: Digi-

tal opplæring er ofte mer kostnadseffektiv, og 

kan i noen tilfeller erstatte eller kombineres med 

fysisk kursdeltakelse. 

▪ Utvikle egen digital kompetanseutvikling: 

Ved behov for å gi mange ansatte den samme 

opplæringen kan det på sikt være lønnsomt å 

utvikle et eget opplæringssystem. 

▪ Samarbeid med organisasjoner: Oppfordre 

både ledelse og ansatte til å ta initiativ til å delta 

i arrangementer og kurs fra ulike medlemsorga-

nisasjoner. 

6.5 Benytt mulighetene for intern erfaringsut-

veksling 

Når opplæringen er gjennomført bør mulighetene 

for erfaringsutveksling internt i virksomheten benyt-

tes. Ansatte og ledelse kan lære gjennom både eks-

tern og intern erfarings- og kunnskapsutveksling. 

Det er sentralt å legge til rette for at de ansatte kan 

lære av sine kollegaer.  

Ikke alle virksomheter med behov for kompetanse-

utvikling har ressurser til opplæring av hele virksom-

heten. Det er i mange tilfeller heller ikke nødvendig. 

Når ansatte har deltatt på opplæring bør imidlertid 

mulighetene for erfaringsutveksling internt i virk-

somheten benyttes. Mulighetene til intern erfarings-

utveksling avhenger både av de ansattes hold-

ninger til å spre og tilegne seg kunnskap og av 

hvilke systemer og kanaler som er tilgjengelige for 

å dele. Kunnskapsdeling kan skje både i det daglige 

arbeidet og i mer organiserte former. 

Å legge til rette for erfaringsutveksling internt gjør at 

virksomheten kan høste en større gevinst av opp-

læringen. 

Konkret trekkes følgende anbefalinger for intern er-

faringsutveksling fram: 

▪ Etabler et system for erfaringsutveksling: 

Systemet skal legge til rette for at personer som 

har fått opplæring kan dele kunnskapen med 

flere arbeidstakere.  

▪ Bruk digitale plattformer for deling: Flere 

virksomheter har tatt i bruk sosiale intranett, for 

eksempel Workplace, for at både virksomheten 

sentralt og de ansatte skal dele ny kunnskap in-

ternt. 

▪ Interne samlinger og nettverk: Arrangere 

egne samlinger for at ansatte skal dele noe av 

sin kompetanse. Innslag av kompetanseutveks-

ling kan også inngå som deler av arrangemen-

ter med andre formål. 

▪ Jobbrotasjon: La de ansatte delta i ulike deler 

av virksomheten for å bli mer fleksible til å fylle 

andre oppgaver ved behov. 

6.6 Opprett eksterne samarbeidsarenaer 

Flere av informantene, fra alle kategorier, trekker 

fram at eksternt samarbeid og erfaringsutveksling 

på tvers av virksomheter har vært svært nyttig.  

Samarbeidet kan enten være med andre lignende 

virksomheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorgani-

sasjoner eller det offentlige.  

Det er for eksempel mulig å delta i eksisterende 

nettverk hvor virksomheten kan lære av andre virk-

somheters erfaringer. Nettverkene kan for eksem-

pel være opprettet i regi av arbeidsgiverorganisasjo-

ner eller klyngesamarbeid.  

En annen mulighet er å samarbeide om besøk ved 

ulike virksomheter, som kan gi nye ideer til og inn-

sikt i egen produksjon eller legge til rette for samar-

beid. 

For virksomheter som opplever at deres kompetan-

sebehov ikke dekkes av utdanningsinstitusjonene 

er det også mulig å ta initiativ til samarbeid med for 

eksempel fylkeskommunen for å opprette mer 
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tilpassede utdanningstilbud. Flere virksomheter har 

lykkes i å lage tilpassede tilbud, men det er enklest 

for store virksomheter eller i tilfeller hvor mindre virk-

somheter slår seg sammen om å initiere et felles til-

bud. Det eksisterer også egne virksomheter som 

spesialiserer seg i å bistå med å opprette samarbeid 

med fagskoler og andre utdanningsinstitusjoner for 

å utvikle relevante utdanningstilbud.  

For å sikre erfaringsutveksling eksternt trekkes føl-

gende anbefalinger fram: 

▪ Sett i gang et samarbeid for erfaringsutveks-

ling: Lignende virksomheter kan gå sammen 

om å skape møteplasser for erfaringsutveks-

ling, for eksempel gjennom klyngesamarbeid.  

▪ Arranger bedriftsbesøk: Å observere hvordan 

andre arbeider, både innad i og på tvers av næ-

ringer, kan gi gevinster i egen produksjon. 

▪ Samarbeid med det offentlige og andre virk-

somheter om å lage tilpassede utdannings-

tilbud: Opprettelse av tilpassede offentlige ut-

danningstilbud er mulig gjennom samarbeid. 
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