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3  Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse om kompetanse  

3.1 Kvantitativ undersøkelse: Spørreundersøkelsen 

For å få innsikt i målbedriftenes behov ble det i juni 2021 sendt ut en spørreundresøkelse til 
600 bedrifter, basert på innhentede e-postadresser fra Brønnøysundregisterne. Hensikten 
med spørreundersøkelsen var å innhente fakta om forhold knyttet til kompetanseutvikling, 
samt etablere et nullpunkt for å måle utvikling. 
 
Eneste kriterium var at bedriften skulle ha minst én ansatt.  Svarfrist ble satt til 18. juni. For å 
øke svarprosent fikk vi drahjelp fra ressursgruppen som purret egne medlemmer og 
målbedrifter.  
 
Spørsmålene i undersøkelsen ble utarbeidet av prosjektgruppen i samarbeid med Lister 
Nyskaping, Pågang næringshage, UiA og Agder fylkeskommune.  Spørsmålene ble 
kvalitetssikret av prosjektets bedriftspanel, og består av spørsmål fordelt på 3 hovedtema.  

I. Status kompetanseutviklingsbehov 
II. Hvordan bedriften opplever tilgangen til kompetanseutvikling 

III. Om bedriften tar i bruk eksisterende tilbud 

Resultat datainnsamling 
 104 svar fra like mange respondenter  
 Svar fra bedrifter i samtlige kommuner i prosjektet 
 Svar fra 14 ulike bransjer 
 Flest svar fra industri- og bygge- og anleggsbransjene (se tabell) 
 Ca. 55 % av respondentene har fra 1 til 5 ansatte 
 Ca. 70 % av bedriftene ble etablert for mer enn 10 år siden 

Resultater fra spørreundersøkelsen er publisert i sin helhet på www.agderfk.no/kpa.        
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3.2 Kvalitativ undersøkelse: Intervjuer med distriktsnæringslivet 
 
For å få mer utfyllende svar og kommentarer til spørreundersøkelsen ble det foretatt en 
kvalititativ undersøkelse gjennom dybdeintervjuer av en rekke enkeltbedrifter.  
 
Form og gjennomføring 
Den kvalitative undersøkelsen består av 15 intervjuer gjort i juni til september 2021. 11 av 
intervjuene ble gjennomført fysisk og 4 ble gjennomført digitalt. Intervjuene tok i underkant av 
60 minutter. Prosjektleder gjorde opptak, og innholdet ble transkribert og strukturert rundt 15 
tema. Alt er samlet i et sitathefte. Vi innhentet samtykke og foretok sitatsjekk. I rapportens 
kapittel om funn kobles sitater fra datamateriale til rett informant, nummerert fra 1-15 (se 
tabell).  
 
Tema i intervjuene 
Informantene ble forelagt ulike spørsmålskategorier (tema) underveis i intervjuet, alle knyttet 
til kompetanseutvikling og koblet til spørsmål fra spørreundersøkelsen. Samtalene ble i stor 
grad styrt av informanten for å få frem bedriftens perspektiv.  
 
Nye tema kom til underveis i samtalene, også tema som ikke var planlagt.   
Sitatene som kobles til funn i kap. 4  er tatt med for å underbygge og konkretisere funnene.  

Bedrift Informant Bransje Stikkord Ansatte Kommune Distrikt 
Lindal gruppen 1 Bygg- 

og 
anlegg 

Entreprenørarbeid i 
tre, mur og betong 

60 Risør Østre 
Agder 

Bergene Holm 4 Sagbru
k 

Trelast til 
byggevarehandel 

80 Åmli Østre 
Agder 

Multicom 3 Varehan
del 

Netthandel, IKT etc. 56 Åmli Østre 
Agder 

Ertec 6 Industri Aluminium, glass og 
syrefast stål 

60 Tvedestran
d 

Østre 
Agder 

IMS Technologies 2 Industri Vanntette dører  128 Risør Østre 
Agder 

Åmlikaker / 
Kakemesteren  

5 Industri Småkaker, 
pannekaker, vafler 

28 Åmli Østre agder 

Hovden Alpin og 
Resort 

10 Reiseliv Alpinanlegg, 
overnatting, salg, 
servering og aktivitet 

50/230 Bykle Setesdal 

Bygland 
Varmesentral 

9 Industri  Produksjon damp og 
varmtvannsforsynin
g 

4 Bygland Setesdal 

Nor Dan Composite 8 Industri  Yrkesfiskebåt 
produksjon, 
kompositt 

23 Evje- og 
Hornnes 

Setesdal 

Ridsdal Touring 7 Reiseliv Persontransport, 
turproduksjon 

8 Evje- og 
Hornnes 

Setesdal 

Steis Mekaniske  11 Industri Sveis og 
konstruksjon 

35 Sirdal Lister 

Hamran 
Snekkerverksted 

12 Industri  Skreddersøm 
kjøkken i eik 

40 Hægebosta
d 

Lister 

Parat Halvorsen 14 Industri Damp og 
varmesystemer 

87 Flekkefjord Lister 

Green Yard 13 Industri  Resirkulering av skip 
og skrog 

36 Kvinesdal Lister 

Eramet Norway 
Kvinesdal 

15 Industri Prosessanlegg 
manganproduksjon 

200 Kvinesdal Lister 
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3.3 Sammenheng mellom respondenter og informanter  

Lokalisering: I spørreundersøkelsen er 48 % av besvarelsene fra bedrifter i Østre Agder. 30 
% av respondentene er fra Lister og 22 % fra Setesdal. I intervjuene er 6 av informantene fra 
bedrifter lokalisert i Østre Agder, 5 fra Lister og 4 i Setesdal.  
 
Antall ansatte i bedriftene: I spørreundersøkelsen tilhører ca. 50 % av respondentene 
kategorien 1-5 ansatte. Panelet har en annen profil. Kun én bedrift har under 5 ansatte. Én 
har 8 ansatte (kategori 6-10). De øvrige er i kategorien 21-50 ansatte og over 50 ansatte.  
 
Bransjetilhørighet: Sammenligner vi bransjene representert i spørreundersøkelsen med 
bedriftspanelet, harmonerer disse godt. 11 av 15 av bedriftene i panelet er industribedrifter 
(fordelt på prosess-, næringsmiddel-, produksjon- og resirkulering). 2 av bedriftene tilhører 
bygg- og anleggsbransjen, 2 er reiselivsbedrifter (opplevelse, transport, turproduksjon) og én 
bedrift er innen varehandel.  
 
 
 
3.4 Hvor representative er data fra kartleggingen?  

Utvalget i spørreundersøkelsen vurderes å være tilfeldig sammensatt og bransjeuavhengig. 
NHO, Lister Nyskaping, Pågang Næringshage, STN+ og Visit Setesdal sendte i tillegg 
undersøkelsen til sine målbedrifter/ medlemsbedrifter. Dette kan ha påvirket 
datainnsamlingen.  
 
Intervjuene ble gjennomført hos bedrifter spilt inn av kommunene i prosjektet, og er dermed 

ikke tilfeldig utvalgte bedrifter. Dette er både en styrke og en svakhet. Resultatene i 
kartleggingen svarer ikke nødvendigvis ut andre bransjers utfordringer. Samtidig er Agder et 
fylke preget av mange industriarbeidsplasser og industrien er viktig for utvikling av 
distriktene.  
 
Gitt rammene i denne kartleggingen var antall intervjuer og informanter det som var mulig å 
gjennomføre og bearbeide. Vi vurderer datamaterialet som tilstrekkelig. 
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4 Funn fordelt på tema i kartleggingen 

Funnene i kartleggingen er strukturert rundt følgende 7 tema.  
1. Utfordringer knyttet til rekruttering  
2. Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet  
3. Behov for kompetanseutvikling  
4. Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling 
5. Barrierer for kompetanseutvikling 
6. Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling 
7. Inkludering i arbeidslivet  

Det enkelte tema har mellom 3-7 funn som underbygges og konkretiseres med data hentet 
både fra spørreundersøkelsen og/eller som sitater fra interjvuene med bedriftspanelet.  

Vi valgte å komprimere informasjonen i hovedrapporten. Blant annet ved å velge ut ett fåtall 
sitater og informasjon fra spørreundersøkelsen.  

Dette vedlegget gir utfyllende informasjon.   

 

4.1 Utfordringer knyttet til rekruttering   

Distriktsnæringslivet har betydelige rekrutteringsutfordringer, særlig vanskelig er det å 
rekruttere fagarbeidere, altså kandidater med oppnådd fagbrev. Flere bedrifter satser derfor 
målrettet på lærlinger, men det kan være utfordrende å skaffe mange nok. Næringslivet tar 
gjerne inn kandidater med feil fagbrev fremfor null fagbrev.  
 
FUNN KNYTTET TIL INTERVJUENE 

1. Rekruttering er en generell utfordring for distriktsnæringslivet, særlig rekruttering 
av fagarbeidere.  

2. Etablering av ny næring i Agder kan forverre rekrutteringsutfordringer og gjøre det 
vanskeligere å beholde fagfolk.   

3. Bedriftene må vise at yrkesfag er en attraktiv vei å gå og det må gis bedre 
veiledning tidligere til de unge og til de foresatte.  

4. Bedriftene bygger egen fagkompetanse ved å jobbe systematisk med å rekruttere 
lærlinger, men det kan være utfordrende å skaffe mange nok. 

5. Fagbrev er gull! Bedriftene foretrekker kandidater med «feil fagbrev» fremfor «null 
fagbrev».   

6. Infrastruktur, arbeidsmarked og bo-attraktivitet påvirker rekruttering. 
7. Bedriften har best erfaringer med å rekruttere fra det lokale arbeidsmarkedet. 
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SITATER SOM KONKRETISERER DE KVALITATIVE FUNN  

1. Rekruttering er en generell utfordring for distriktsnæringslivet, særlig rekruttering 
av fagarbeidere  

«Vi sliter med å få nok fagfolk til vår virksomhet. Det går igjen hele veien. Det er lettere å få 
tak i ingeniører med bachelor- og mastergrad i dag enn å få tak i fagfolk innenfor tre, mur og 
betong. Men jeg tror mangel på fagfolk er helt uavhengig av bransje.» (1) 
 
«Vi har definitivt en utfordring med tanke på kompetanse, når vi søker etter nye folk, men det 
blir også koblet tilbake til utdanning fra skolen. Utfordringen ligger hovedsakelig på 
ingeniører og fagarbeidere. Definitivt». (2) 
 
«Det skal sies at vi har vært veldig heldig med å få tak i det vi er ute etter. Men nå har vi lyst 
ut en lederstilling. Den har vi ikke lykkes med. En veldig spennende stilling. Men helt elendig 
med søkere» (3). 

«Vi kunne hatt dobbelt så mange her, så det er ikke veldig lett å rekruttere nye folk». (5) 
 
«Det har vært vanskeligere for bedriften å få nye ansatte til produksjonen enn vi trodde». (6)  

2. Etablering av ny næring i Agder kan forverre rekrutteringsutfordringer og gjøre det 
vanskeligere å beholde fagfolk   

«Får vi en batterifabrikk her, så er det veldig positivt for landsdelen. Men det kommer til å 
suge opp all fagkompetanse. Vi mangler fagkompetanse. Vi forstår ikke helt omfanget av 
dette» (1).  
 
«Nå blir det flere bedrifter borti her. Det er Biosinen som kommer: Og, det er klart at det er 
flere som kanskje vil dit» (5). 
 

3. Bedriftene ønsker å bidra til å vise at yrkesfag er et attraktivt utdanningsvalg og 
mener de unge og de foresatte må få bedre informasjon 

«Vi må også være med å bidra og farge hvilke valg foreldrene gjør for ungdommene sine. Og 
kanskje skolene sliter med for få søkere til de ulike linjene, og ønsker kanskje å påvirke» (3). 
 
«Så er det viktig å jobbe med rådgiverne, altså på 9. og 10. trinn – synliggjøre for foreldrene 
mulighetene som ligger i arbeidslivet. Vi må få en mye bedre aktivitet mellom oss bedrifter og 
grunnskolen (6).  
 
«Vi gjør noe for å løfte de mekaniske fagene, synliggjøre at bedriftene har ledige 
lærlingeplasser. Vi skal forplikte oss til å ta inn lærlinger, og fortelle foreldre at her finnes det 
jobber». (6) 
 
«Det er ikke så attraktivt å jobbe i industrien lenger, blant de unge». (11) 
 
«Bedriften må ut på videregående skole og prøve å få de over til linjer der behovet er størst. 
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Alle trenger ikke å bli elektrikere.» (11) 
 
«Veiledere på ungdomstrinnet, de spiller en kjempeviktig rolle. De må ta utgangspunkt i det 
de vet er behovet, selv om de selvfølgelig ikke kan bestemme hva de unge skal bli». (11) 
 
«Sammen med ungdommene skal vi bygge en skipssimulator på Teknisk senter i 
Flekkefjord. Det vil kunne bidra til å rekruttere ungdom til å velge yrkesfag. Her tenker jeg 
langsiktig, for dette er ungdom vi ønsker skal bli litt kjent med i vår bedrift, og vår næring. 
Kanskje de da velger yrkesfag». (13) 
 
«Jeg tror vi har gjort en altfor dårlig jobb med å fortelle om hva vi egentlig er. Jeg søkte på 
kjemi-prosess på nettet nå. Og jeg må si; det er ganske si-rumpa det jeg finner på nettet her.  
Vi gjør en for dårlig jobb». (15) 
 
 

4. Bedriftene bygger egen fagkompetanse ved å jobbe systematisk med å rekruttere 
lærlinger, men det kan være utfordrende å skaffe mange nok  

«Det bedriften er bygget opp rundt, det er lærlinger. Og lærlingebiten sliter vi veldig med om 
dagen». (1)  
 
«Siden det er vanskelig å få tak i fagarbeidere med riktig kompetanse; da må vi sørge for å 
lage de selv. Så da må vi ha tak i lærlinger. Men det er ikke alltid like lett. Vi har slitt her». (2) 
 
«Vi skulle gjerne hatt flere lærlinger». (4) 
 
«Vi har hatt et ønske om å bli lærebedrift og ønsket oss lærlinger innen bransjen». (7) 
 
«Vi ønsker oss lærlinger. Vi burde hatt 8 lærlinger vi! Vi har ingen». (10) 
 
«Vi har problem med å få tak i nok lærlinger på kjemi-prosess». (15) 
 
«Vi tar inn lærlinger fra hele Agder. Vi har 2 nå. De tar fagbrev. Vi samarbeider med 
opplæringskontor i Flekkefjord. Vi har en egen faglig leder som har kontakt med de». (11) 
 
«Vi jobber systematisk med rekruttering av lærlinger og har og god kontakt med den 
videregående skolen. Vi har mange lærlinger på samtlige fagområder. 10 % av våre ansatte 
er lærlinger. Akkurat nå er det 22; på ulike fagområder». (15) 
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5. Fagbrev er gull! Bedriftene foretrekker kandidater med feil fagbrev fremfor null 
fagbrev  

«Det er ingen som kommer hit med fagbrev. Jeg hadde ansatt alle hvis de hadde hatt et 
fagbrev! Hvem som helst med fagbrev i trelast. Det er ingen som har det. Vi må drive en 
enorm intern opplæring. Så det er veldig mye ufaglært vi rekrutterer». (4) 

«Rekruttering, det er et av de store problemene våre. Fra nå av ønsker vi å ta inn folk med 
fagbrev. Det må ikke være kompositt, for det får vi ikke likevel. Vi har tatt inn mekanikere, vi 
har tatt inn tømrere, snekkere. Poenget er at de har en videregående utdanning de kan 
bygge videre på». (8) 
 
 

6. Infrastruktur, arbeidsmarked og bo-attraktivitet påvirker rekruttering 

«Det er utfordrende å rekruttere. Men nå har vi sett en liten dreining etter den nye veien kom. 
Nå har vi ansatte fra Grimstad. Fra Arendal. Fra Froland. Og det har vi ikke hatt for vane å 
ha tidligere». (2) 

«Skal du lykkes med for å rekruttere så må du ha jobb til den ene parten, men og den andre 
parten. Enten her, eller i nærheten. Du må lykkes med dette på landet». (7)  
 
«Skal vi få til en god rekruttering er attraktive bomiljø viktige. Vi ser derfor det som en del  
av vårt samfunnsoppdrag at vi engasjerer oss i Vitensenter Kvinesdal». (15) 
 

7. Bedriften har best erfaring med å rekruttere fra det lokale arbeidsmarkedet 

«Vi har mest tro på å rekruttere lokalt, altså de som kommer herfra. Det er de som har vist 
seg å være stabil arbeidskraft. Det er veldig vanskelig å få folk til å begynne å jobbe her» (4). 
 
«Så er jeg veldig skeptisk til å ansette folk fra byen. De blir ikke lenge, de vil tilbake» (7).  
 
«Gjennom 40 år er erfaringen: Har folk vært i mer enn 3 måneder, så blir de værende. Hvis 
de liker oss og vi liker de, blir de» (8). 
 
«Det ikke er vits i å rekruttere fra Kristiansand eller Oslo. De bruker oss bare som springbrett 
i karrieren» (10).  
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4.2 Kunnskap om kompetanseutviklingstilbudet  

Distriktsnæringslivets kjennskap til kompetanseutviklingstilbudet er lav og tilbudet som er 
kjent matcher ikke bedriftens behov i tilfredsstillende grad. Den kunnskapen de har, skaffer 
de seg gjennom leverandører, eksisterende nettverk som bransjeforeninger, bedriftsnettverk 
og/eller som målbedrift hos en næringshage.  
 
 
FUNN KNYTTET TIL SPØRREUNDERSØKELSEN 

1. 57,3 % av respondentene har i liten grad kjennskap til kompetanseutviklings-
tilbudet. 42,8 % av respondentene har derimot god kjennskap til tilbudet. 

2. De som har liten kjennskap begrunner dette enten med mangel på informasjon, 
med at utdanningen tas utenfor Agder eller at de ikke har behov for 
kompetanseutvikling i regi av eksterne tilbydere. 

3. Av de med god kjennskap til tilbudet svarer 20,5 % av respondentene at tilbudet i 
stor grad dekker behovet. 61,4 % at dette kun i noen grad dekker behovet de 
neste 3 årene.18,2 % av respondentene sier at tilbudet i liten grad dekker 
behovet.  

 
SPØRSMÅL STILT I SPØRREUNDERSØKELSEN  
 
I hvilken grad er eksisterende kompetansetilbud i Agder kjent for bedriften? 
 
57,3 % av respondentene svarte at de ikke kjenner tilbudet i det hele tatt (13,6 %) eller kun 
kjenner det i liten grad (43,7 %). 37,9 % svarte at de kjenner tilbudet i noen grad og 4,9 % 
svarte at de i stor grad kjenner tilbudet.  
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Hva er grunnen til at kompetansetilbudet i Agder er lite kjent for bedriften? 
 
En tredjedel av respondentene svaret at det dreier seg om mangel på informasjon. En 
tredjedel sier at det er fordi utdanningen tas utenfor Agder og en tredjedel sier at det er fordi 
de ikke har behov for kompetanseutvikling i regi av eksterne tilbydere. 
 

 
 
 
Dekker eksisterende tilbud i Agder bedriftens behov for kompetanseutvikling de neste tre år? 
 
De av respondentene som svarte at de kjenner tilbudet godt (i stor eller i noen grad) ble spurt 
om tilbudet dekker bedriftens behov for kompetanseutvikling de neste tre år. Her svarte 61,4 
% av respondentene at dette stemmer i noen grad, mens 20,5 % svarte i stor grad. 
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Resultatene fra spørreundersøkelsen dannet et godt grunnlag for å hente ut kvalitativ og mer 
detaljert informasjon hos informantene om kompetanseutviklingstilbudet. 
 
 
FUNN KNYTTET TIL INTERVJUENE 
 

4. Bedriftens kjennskap til kompetanseutviklingstilbudet er ofte knyttet til 
leverandører, nettverk og samarbeidspartnere.  

 
 
SITATER SOM KONKRETISERERER KVALITATIVE FUNN  
 
4. Bedriftens kjennskap til kompetanseutviklingstilbudet er ofte knyttet til 
leverandører, nettverk og samarbeidspartnere 
 
«Leverandørene står veldig ofte for kompetansehevingen. Men dette er ikke inkludert i 
kjøpet, dette kjøper vi i tillegg. I tillegg sørger krav fra myndighetene for at vi benytter oss av 
tilbud som gir påkrevd kompetanse, sertifikater innen HMS etc.». (5)  
 
«Vi finner kompetanseleverandørene selv. Men tilbudet kommer ofte via ressurser vi har 
tilgang til via bransjeforeninger og fra leverandørene våre. Vi kjenner alle i bransjen og vi 
kjenner leverandørene veldig godt». (8)  
 
«Det er ikke sånn at vi tenker at det offentlige, på kort sikt, skal gi oss ferdige utdanningsløp 
for bransjen. Til det er vi for små. Det som er den faktiske situasjonen, er at vi må lage disse 
kursene selv, og det klarer vi. Men vi vil jo veldig gjerne ha offentlig støtte (8).  
 
«Vi benytter oss av kurs som NHO tilbyr. Vi er medlem der». (13) 
 
«Tilbudet leveres av folk vi kjenner fra før. Jeg synes og at Lister Nyskaping er gode! De 
tilbyr stadig med relevante kurs, f.eks. kurs i prosjektledelse» (14). 
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4.3 Behov for kompetanseutvikling  

Over 60% av respondentene sier de har et udekket kompetansebehov og 75% av disse 
ønsker å tilby sine medarbeidere etter- og videreutdanning. Alle typer utdanninger er da 
aktuelle, med fagbrev på topp (utenom kurs og sertifiseringer). Bedriftene er generelt 
bekymret for ikke å henge med i den teknologiske utviklingen og trekker frem behovet for å 
tenke nytt rundt kompetanseutvikling for fagarbeidere. Utover behovet for 
kompetanseutvikling på fagarbeidernivå er behovet allsidig, og det gjennomgående er at 
bedriftene ønsker seg korte, målrettede og fleksible tilbud. 
 
FUNN KNYTTET TIL SPØRREUNDERSØKELSEN  

1. 63 % av respondentene har et udekket kompetansebehov og 72 % av disse 
ønsker å tette gapet ved å heve kompetansen til de ansatte; 75 % ved å tilby 
kompetanseutvikling i regi av eksterne aktører.  

2. Utenom kurs og sertifiseringer, er fagbrev den mest aktuelle utdanningen (58,2 
%), deretter fagskole (34,6 %). 30,9 % sier at videreutdanning på høgskole 
og/eller universitet er aktuelle.  

SPØRSMÅL STILT I SPØRREUNDERSØKELSEN  
 
Har bedriften i dag et udekket kompetansebehov?  
I undersøkelsen svarer 63 % av respondentene at de i stor grad eller i noen grad har et 
udekket kompetansebehov. 
 
Hvordan løser de dette?  
72 % av respondentene svarer at det i noen eller i stor grad er aktuelt for bedriften å dekke 
kompetansebehovet ved å heve kompetansen til de ansatte. 
 
Er det i så fall aktuelt å tette kompetansegapet ved å gi denne gruppen kompetanseutvikling i 
regi av eksterne aktører?  
 Til det svarte ca. 75 % ja (i noen grad eller i stor grad).  
 
Hvilken type kompetanseutvikling er i så fall aktuell?   

 58,2 % av respondentene sier at fagbrev i stor grad eller i noen grad er aktuell.  
 34,6 % svarer at fagskoleutdanning i stor grad eller i noen grad er aktuell  
 30,9 % svarer at videreutdanning på høgskole og/eller universitet i stor grad eller i 

noen grad er aktuelt 
 100 % av respondentene svarer at kurs og/eller sertifiseringer i stor grad eller i noen 

grad er aktuell.  
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FUNN KNYTTET TIL INTERVJUENE 
 
Vi ønsket å få bedre og mer nyansert kunnskap om tema og stilte spørsmål til informantene 
om deres fremtidige kompetanseutviklingsbehov. Oppsummert handler funnene om 
bekymring for å ikke henge med i den teknologiske utviklingen og behov for nytekning rundt 
fagutdanning. Behovet er allsidig, men mest uttalt er behovet for fagarbeidere.  

 

3. Bedriftene er bekymret for å ikke henge med i den teknologiske utviklingen og at 
det kan få konsekvenser knyttet til verdiskaping og fremtidig rekruttering. 

4. Det er behov for å tenke nytt rundt kompetanseutvikling for fagarbeidere. Her er 
behovet for oppdatert kunnskap stort. 

5. Utover behovet for kompetanseutvikling på fagarbeidnivå er behovet allsidig. 
Studiepoeng er ikke så relevant for bedriften.   

6. Bedriftene ønsker seg korte, målrettede og fleksible tilbud 
 

SITATER SOM KONKRETISERER KVALITATIVE FUNN  

3. Bedriftene er bekymret for å ikke henge med i den teknologiske utviklingen og at 
det kan få konsekvenser knyttet til verdiskaping og fremtidig rekruttering. 

«Vi taper terreng. Vi har den laveste graden av robotisering her i Norge, i forhold til veldig 
mange andre land, som er lavkost i tillegg. Det er jo et kjempedilemma; at vi er lave på 
teknologi i tillegg til at vi er høye på kost». (2) 
 
«Hvis vi skal leve av å produsere i Norge i fremtiden, så må vi ha riktig teknologi. Vi tenker at 
vi for eksempel må ha robot sveiseteknologi». (2) 
 
«Uansett hvilken utdanning vi snakker om, vi må øve på alt, vi er inne i en enorm utvikling 
her, vi orienterer oss digitalt». (7) 
 
«Hvis vi kan dra mer teknologi inn i bedriften og bruke de ressursene vi har så kan vi skape 
attraktive arbeidsplasser for de som skal velge de fagene på skolen». (2) 
 
«Det har vært veldig vanskelig å rekruttere norske arbeidere til den type produksjon, så det 
er noe som forteller oss helt tydelig at vi må få til mer digitalisering og automatisering av 
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produksjonsprosessene». (8) 
 
«Vi spør hele tiden hvem som vil ta kurs, hvem som vil gå mer på skole? I år etter ferien var 
det en her, som hadde bachelor, som nå startet på en master. Da tilrettelegger vi for det, de 
er vi veldig obs på. Det nye næringslivet må tilpasse seg det ungdommen vil i dag». (1) 
 

4. Det er behov for å tenke nytt rundt kompetanseutvikling for fagarbeidere og 
behovet for oppdatert kunnskap er stort 

«På noen ti-år nå er det blitt veldig mye mer digitalisering og mye mer automasjon og styring, 
og det krever mer, du må ha det grunnleggende fag og produktkunnskap oppi alt. Det må 
være en generell kunnskap oppi alt. Men så må du mer over på digitalisering». (4) 
 
«Kan vi nyttiggjøre oss andre fagutdanninger?  Våre prosesser vil også endre seg fremover, 
bli digitalisert. Vi har behov for å utvikle kompetansen til ufaglærte fagarbeidere ved å enten 
gi dem et kompetansebevis eller et fagbrev som er i henhold til våre behov». (8) 
 
«I fremtidig utdanningstilbud bør vi tenke at vi har en grunnutdanning, også kan du heller 
spesialisere deg. Det er jo mange områder som er veldig smale på Sørlandet nå. Her bør 
man kunne koble inn voksenopplæringen. De bør kunne følge det opp». (8) 
 
«De områdene vi føler vi mangler i dag innenfor utdanning er: Helse og sikkerhet, det virker 
som de får en elendig utdanning her på fagarbeidernivå. Det samme gjelder miljø og energi. 
Så kommer det noen nye fag innenfor digital transformasjon, her må vi bli flinkere». (15)  
 

5. Utover behovet for kompetanseutvikling på fagarbeidernivå er behovet allsidig. 
Studiepoeng er ikke så relevant for bedriften  
 

«Vi har behov for mer kompetanse innen ledelse og HR. Så er og markedsføring et område i 
ekstrem utvikling. Markedsføring kunne vært et generisk kurs for flere ulike bransjer. Det kan 
være mange som kan ha nytte av det. Og det kan være kokt ned til konkret emner over en 
viss tid. Det kunne jo Universitetet i Agder levert». (3) 

«Bedriften begynner å bli såpass stor at vi har behov for digitaliseringskompetanse» (7). 
 
«Vi trenger litt oppdatering på IT siden, oppdatering på bruk av applikasjoner. Hverdagen er 
litt sånn at du tar deg aldri tid til å henge med. Vi snakker rett og slett om ulike typer kurs. (9) 
 
«Så mangler vi lederkompetanse! Det er mangelvare». (10)  
 
«Hvis jeg hadde spurt mine ansatte om hva de ville ha: Excel kurs»! (10) 
 
«Så har vi mange krav fra myndighetene, men dette kan vi ikke si nei til. Det handler om kurs 
i HMS eller verneombud etc.» (11). 
 
«Noen av våre medarbeidere på salg kunne fått faglig påfyll her». (12) 
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«Fagbrev: Det er viktig å ha fokus på å utvikle kompetansen hos våre medarbeidere. Vi løftet 
nylig 40 ansatte. Som vi kostet på intern opplæring som voksen lærling, for at de skulle få 
fagbrev» (15). 

«Vi har mer enn nok av kurs og utdanninger med studiepoeng. Og med den gode 
informasjonsflyten vi har ut fra universitetet og fagskolen etter hvert, så er det ikke der 
problematikken er. De som er bevisste og motiverte, de løser dette selv». (1) 

«Det er ikke graden i seg selv eller studiepoeng som er viktig. De som ønsker seg en 
bachelor grad gjør ikke dette i arbeidstiden. Men hvis man kan bruke noe for å bygge opp en 
grad er jo det greit». (2) 
 
«Universitetet og høgskole og studiepoeng? Nei, det tror jeg ikke bedriftene er opptatt av i 
det hele tatt». (10)  
 
«Men her er det ikke bare mastergrader som teller. Vi har gode folk som bygger kompetanse 
over tid i bedriften. Noen bygger på med fagskole. Så vokser de seg inn i bedriften». (14) 
 
«Det at vi sender ansatte på høyskole eller universitet er litt mer sjeldent og etter behov. Det 
er fagskole og fagbrev som er mest relevant for oss». (15)  
 

6. Bedriftene ønsker seg korte, målrettede og fleksible tilbud.  

«Det vi trenger er gode tilbud som handler om målrettet yrkesutdanning og vi må få mer 
videreutdanning til de som har tatt fagbrev» (1). 
 
«Den mellomlederutdanningen på Fagskolen i Agder kan være interessant. Det er 
trebransjen som går sammen. At det er modulbasert og ikke for omfattende, er viktig» (4) 
 

Kompetanseutviklingsbehov spilt inn av målgruppen, både fra spørreundersøkelsen 
og fra intervjuene 
 
Administrative tilbud  

 Digital markedsføring / kompetanseutvikling på markedsføring 
 Enkle kurs i økonomi, tilskuddsordninger og nettsidebygging 
 ERP systemer, forretningssystemer (administrativ plattform på regnskap) 
 Oppdatering på IT siden, oppdatering på bruk av applikasjoner: Visualisering, 

modellering, CFT programmer 
 Salgskurs 
 Teknisk tegning 

Tekniske/operative tilbud 

 Mer satsing på kurs som fører til oppdaterte fagbrev 
 Digitalisering, robotisering, miljøkrav/ digitaliseringskompetanse generelt! 
 Sertifiseringer for operatører 
 Kurs innen mekanisk retning for fagarbeidere 
 Generell grunnkunnskap som øker kompetanse til alle i bedriften 
 Yrkesfag: Stålarbeidere, Sveis/robotsveis, CNC operatør, Håndtering av farlig avfall 
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4.4 Praktisk gjennomføring av kompetanseutvikling 

Bedriftene har stor tro på å gjennomføre kompetanseutvikling internt og ønsker gjerne å 
benytte egne ressurser der dette er en mulighet. Bedriftene sier samtidig at det er viktig med 
mulighet for fleksible og desentraliserte tilbud. Eksisterende nettverk og lokale 
samarbeidspartnere er viktig for gjennomføring av kompetanseutvikling. 
 
 
FUNN KNYTTET TIL SPØRREUNDERSØKELSEN 

1. Over halvparten av respondentene har gjennomført kompetanseutvikling i regi av 
eksterne tilbydere de siste 3 år. De vanligste kategoriene er kurs/sertifiseringer og 
fagbrev. 

2. Det er stor variasjon i hvor kompetanseutviklingen ble gjennomført, men med en 
overvekt på lokal gjennomføring og gjennomføring i Agder.  

 
SPØRSMÅL STILT I SPØRREUNDERSØKELSEN KNYTTET TIL FUNN 1 - 2 
 
Har bedriften gjennomført kompetanseutvikling i regi av eksterne tilbydere de siste 3 årene?   
 
57,3 % av respondentene sier det er gjennomført kompetanseutvikling i regi av eksterne 
tilbydere de siste 3 årene og 42,7 % svarer nei på samme spørsmål. 
 
 
Hvilken type kompetanseutvikling ble så gjennomført?  
 
Svaralternativene er delt inn i fagbrev, fagskole, universitet og høgskoleutdanning og kurs 
og/eller sertifiseringer. Den siste kategorien scorer klart høyest; 66 % svarer at de i stor grad 
har gjennomført slik kompetanseutvikling. Fagbrev har nest høyest svarprosent.. 
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Hvor ble kompetanseutviklingen gjennomført?  
 
39 % av respondentene svarer at kompetanseutvikling i stor grad ble gjennomført i mitt 
distrikt, 37,3 % svarer «i Agder», 15,3 % svarer «utenfor Agder» og 30,5 % svarer «som 
nettundervisning». 25,4 % svarer at kompetanseutvikling ble gjennomført som en 
kombinasjon av de andre punktene. 

 
 
 
I intervjuene ble informantene bedt om å utdype spørsmål fra spørreundersøkelsen og se 
behov i et fremtidsperspektiv.  
 
 
FUNN KNYTTET TIL INTERVJUENE 
 

3 Bedriftene har mest tro på kompetanseutvikling gjennomført internt. 
4 Bedriftene har tro på å bruke egne ansatte til å gjennomføre 

kompetanseutvikling 
5 Mulighet for fleksibel gjennomføring og desentraliserte tilbud er viktig. 
6 Eksisterende nettverk og lokale samarbeidspartnere er viktig for 

gjennomføring av kompetanseutvikling 
 

 
SITATER SOM KONKRETISERER DE KVALITATIVE FUNN 
 

3 Bedriftene har mest tro på kompetanseutvikling gjennomført internt 

«Jeg tror det viktigste er å få kompetanseutviklingsaktøren inn i bedriften. Og nesten uansett 
på hvilket nivå du er». (2) 
 
Vi har god erfaring med kompetanseutvikling internt. Jeg ønsker å synliggjøre at dette er en 
metode vi ikke skal velge vekk. Mye av vår kompetanseutvikling de siste 15 årene har skjedd 
gjennom at vi har jobbet sammen med ekstern innleid kompetanse. Poenget er: De tar med 
seg ekstern kompetanse og vi har utført arbeidsoppgaver samtidig som vi har drevet med 
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kompetanseutvikling». (6) 
«Vi må fokusere på bedriftsintern opplæring! Vi har kjørt mye intern opplæring. Og det må vi 
fortsette med. Men. Det bør føre frem til en formalkompetanse, for verden endrer seg. Det 
stilles strengere krav til veldig mye nå og da kommer det og til å bli stilt krav til 
formalkompetanse og fagbrev». (8) 
 
«Vi fikk BIO midler i fjor – rett etter Covid-19. Midlene brukte vi til intern opplæring. Da brukte 
vi folk på huset til å lære opp andre». (12) 
 

 
4. Bedriftene har tro på å bruke egne ansatte til å gjennomføre kompetanseutvikling 
 
«Vi har en ingeniør / tekniker på huset, og han kan ganske mye. Hvis vi hadde kjørt et kurs 
her, ville han vært en naturlig del av det, og ville vært støttefunksjon på mye av teorien. 
Altså: Vi kan bruke den formelle kompetanse i bedriften til kompetanseheving av øvrige 
ansatte». (8) 
 
«Vi har mange nye ingeniører. Der har vi et udekket kompetansebehov på de nyansatte. Vi 
har hatt en del intern opplæring. Det handler om å overføre kunnskap fra de eldste til de 
unge». (14) 
  
5. Mulighet for fleksibel gjennomføring og desentraliserte tilbud er viktig 
 
«Fagskolen er veldig bra. Det som er viktig er at kursene er desentraliserte. At de ansatte 
kan ta utdanningen i løpet av 4 år, og jobbe samtidig. Eller 2 år. Dette er en kjempeviktig del: 
At utdanningen er desentralisert og går på deltid». (1) 
 
«Det er ikke det at jeg mener at det er for langt å reise til Grimstad, men det jeg har lært i 
løpet av de siste to årene er at undervisningen også kan foregå digitalt». (1) 
 
«Vi kan ikke ha all opplæring internt i bedriften. For maskinene (robotene) finnes jo ikke 
enda. Vi noen ganger må vi ut.» (2) 
 
«Vår bransje er liten. Dermed må du ha utdanning (fagskole) som er digitalisert.» (8) 
 
«Jeg skulle gjerne sendt ansatte til fagskole. Den mellomlederutdanningen i Grimstad kan 
være interessant. Da er det tre-bransjen som går sammen. Utdanningen er modulbasert og 
det er bransjespesifikke kurs. Dette er et kjempepoeng.» (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 
 

6. Eksisterende nettverk og lokale samarbeidspartnere er viktige for gjennomføring av 
kompetanseutvikling 
 
«Lister Nyskaping leverer kompetanseutvikling. Det samme gjør Eyde Cluster».  
 
«Vi benytter oss av kurs NHO tilbyr. Vi er medlem der».  
 
«Jeg har tatt to kurs i regi av Setesdal Regionråd».  
 
«Lister Nyskaping spiller en nøkkelrolle. De er gode i distriktene her, og kjenner bedriftene 
godt». 
 
«Vi er med i Innakva bedriftsklynge, for å ha nærhet til oppdrettsnæringen. De gir oss 
kompetanseutvikling, vi har lært mye av de». 
 
«Lister Nyskaping kommer stadig med relevante kurs, f.eks. kurs i prosjektledelse».  
 
«STN+ er en viktig samarbeidspartner om kompetanseutvikling» 
 
«Vi er målbedrift hos Lister Nyskaping og medlem hos bransjeorganisasjonen Norsk Trevare. 
I tillegg er vi med i NHO, og aktiv i prosjektet Tre på Agder. Så har vi et godt samarbeid med 
opplæringskontoret Agder Tresenter. Alt handler om kompetanseutvikling».  
 
Flere opplæringskontor er spesifikt nevnt og er sentrale samarbeidspartnere for samtlige 
informanter. Disse aktørene håndterer kvalifisering av lærlinger (fagbrev), og er bindeledd 
mellom fagopplæringen (videregående skole) og bedriften. 
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4.5 Barrierer for kompetanseutvikling  
 
Det er viktig at kompetanseutviklingstilbudene er relevante, ikke for ressurskrevende, at de 
gis lokalt og at undervisningen er nettbasert. Knapphet på tid og penger er to andre viktige 
barrierer for kompetanseutvikling. I tillegg er motivasjon, evne og vilje hos den ansatte 
mulige barrierer for kompetanseutvikling.  

 
FUNN KNYTTET TIL SPØRREUNDERSØKELSEN 

1. Det er viktig at kompetanseutviklingstilbudene er relevante, ikke for ressurskrevende, at 
de gis lokalt og at undervisningen er nettbasert. 

I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål om hva som påvirker om bedriften tilrettelegger for 
kompetanseutvikling. Vi spurte om hvor viktig det er om tilbudene er relevante, om 
undervisningen er nettbasert, om tilbudet gis lokalt eller at tilbudene ikke er for 
ressurskrevende. 
 

• 63,5 % av respondentene svarte at tilbudene i stor grad måtte være relevante   
• 32,4 % svarte at det i stor grad er viktig at undervisningen er nettbasert   
• 39,2 % svarte at dette i stor grad er viktig at tilbudet gis lokalt 
• 44,6 % svarte at det i stor grad var viktig at tilbudene ikke er for ressurskrevende  

 

 
 
 
FUNN KNYTTET TIL INTERVJUENE 
 
I intervjuene fikk informantene mulighet til å utdype, og innhentet data viser at barrierer for 
kompetanseutvikling gjerne er en kombinasjon av flere forhold.  
 

2. Motivasjon, evne og vilje hos den ansatte kan være en barriere for kompetanseutvikling.  
3. Kostnader er en barriere for kompetanseutvikling. Vi må se at det lønner seg å investere i 

kompetanseutvikling hos de ansatte. 

4. Knapphet på tid kan være til hinder for kompetanseutvikling.  
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SITATER SOM KONKRETISERER DE KVALITATIVE FUNN  
 

2 Motivasjon, evne og vilje hos den ansatte kan være en barriere for 
kompetanseutvikling  

«Det vanskeligste er å få ansatte motivert til å ta kurs. Til å oppgradere seg. Det er ikke 
bedriften som ikke vil det. De ansatte, særlig de godt voksne, må utvikle seg. Vi overlever 
ikke hvis vi ikke klarer å henge med på ny teknologi». (1) 
 
«Vi har menneskene her i dag som vi tenker kan bruke teknologi i fremtiden, la oss si de 
over 50. De har ikke vært med på den reisen som mange av de yngre har vært med på. Vi 
må først få de til å tro at de kan være en del av den nye teknologien. Saken er at teknologi er 
blitt mye mer intuitivt. Det er noe helt annet å lære sveiserobotikk i dag enn det det var for 15 
år siden. Da måtte du kunne programmering. I dag trenger du bare å kunne bruke en Ipad, 
og kjenne og forstå symbolene». (2)  
 
«Og hvordan skal du motivere folk til å ta en videreutdanning? Uavhengig av hvor mye du får 
dekket. For det er jo klart, den indre motivasjonen blir feil hvis utdanning bare er basert på 
hvor mye du kan få ut i penger.» (4) 
 
«Jeg mener at medarbeiderne bør betale i forhold til sin egen fritid, for å vise at de er 
motiverte. De må ikke få alt servert på et sølvfat. De må være ekte motiverte for utdanning. 
Det kan være mangel på motivasjon og tid. Kompetanseheving er for mange en motivasjon, 
men for andre kan det være bryderi. Alt avhenger av hvem du har med å gjøre». (5)  
 
«Så sånn har vi begynt litt her. «Du må slutte å si at ikke du kan det». Vi må begynne der. 
Hvis du sier at du ikke kan data, da kan du aldri lære noe som helst». (6)  
 
«Du må helt ned på individnivå. Arbeidsgiver bør kanskje pålegge ansatte en samtale med 
en karriererådgiver; en ressurs som gjør de ansatte i stand til å se at «ja, jeg har jo et 
potensiale». (7) 

 
«Men det handler også om å motivere de ansatte til å ville. Det er jo også en barriere. Det 
krever litt ekstra av dem og. Å be de gjennomføre kun på egen fritid er nok vanskelig». (10) 
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3 Kostnader er en barriere for kompetanseutvikling. Vi må se at det lønner seg å 
investere i kompetanseutvikling hos de ansatte 

«Tilbudet må ikke være så dyrt at det å løfte medarbeiderne er mindre attraktivt enn å 
ansette en ny en med samme kompetanse». (2) 

 
«Så må vi vurdere: Skal vi kjøpe kompetanseheving for de vi allerede har eller skal vi få den 
på kjøpet når vi rekrutterer»? (2) 
 
«Kompetanseutvikling er en kostnad som det er vanskelig å dekke inn, så ligger vi jo ikke 
sentralt i forhold til utdanningsinstitusjonene, så hvis dette blir gjort via teams eller sånn, 
sammen med noe fysisk oppmøte i løpet av året, så kanskje. Men vi har ikke mulighet til å ta 
ut folk 2-3 dager i uken, eller måneden for den saks skyld». (10) 
 
«Merverdien for bedriften når jeg tar min videreutdanning er jo åpenbar. De dekker 
kostnaden, men jeg bruker min fritid. Så blir det og kanskje en kostnad for bedriften. En 
medarbeider som gjennomfører videreutdanning vil kanskje regne med å få høyere lønn». 
(12)  

 
«Vi har et ekstremt kostnadsfokus. Så det som gjør at vi evner å ta de ekstra skrittene 
handler ofte om økonomiske insentiver. Dette med fagbrev, det tok vi helt av egen lomme. 
Men ellers – det er så mye lettere å få til og få gjennomslag fra eierne om det er noe tilskudd, 
vi forventer ikke å få dekket alt, men det er så mye lettere å selge inn hvis det er ordninger 
som gjør av vi får dekket deler av utdanningen. Da er det mye lettere å få til». (15) 

 
 

4 Knapphet på tid kan være til hinder for kompetanseutvikling  

«Tid. At de som tar fagbrev godtar å bruke noe av sin fritid. Men det får de kompensert for. I 
tillegg får de jo fagbrevtillegg. Pluss at det er egen utvikling for de ansatte». (4) 
 
«En hindring er om utdanningen ikke er her lokalt eller er nettbasert. Det er vanskelig å få de 
ansatte til å reise vekk på en utdanning». (8) 
 
«Vi ville ha ønsket at kurs og opplæring ble tilbudt som en del av arbeidstiden». (8) 
 
«Tid. At ikke man må reise langt for å delta på samlinger». (14)  
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4.6 Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling 
 
Konsekvenser ved manglende kompetanseutvikling kan være at bedriften har måtte 
redusere virksomheten, utsatt utvidelse eller tapt kunder og markedsandeler. Manglende 
kompetanseutvikling kan også føre til at bedriften mister medarbeiderne eller mister mulighet 
til å utvikle deres kompetanse. 
 
 
FUNN KNYTTET TIL SPØRREUNDERSØKELSEN 

1. Mangel på kompetanseutvikling har ført til at bedriften enten har redusert 
virksomheten, skrinlagt eller utsatt utvidelse av bedriften eller tapt kunder eller 
markedsandeler. 

I spørreundersøkelsen stilte vi følgende spørsmål om konsekvenser ved manglende 
kompetanseutvikling. 
 
I hvilken grad har mangel på kompetanseutvikling ført til at bedriften   

 har redusert virksomheten? 
 har skrinlagt eller utsatt utvidelse av bedriften?  
 har tapt kunder eller markedsandeler? 

Den grønne søylen (se figurene under) viser at hhv 27,8 %, 43,7 % og 32,3 % av 
respondentene svarer at dette i noen grad er tilfelle for dem, mens den mørkeblå viser at hhv 
4,6 %, 6,2 % og 7,7 % svarer i stor grad på spørsmålet. Den mellomblå søylen viser at hhv 
40 %, 27,7 % og 40 % svarer at dette i liten grad er tilfelle, mens 24,6 %, 18,5 % og 12,3 % 
svarer ikke i det hele tatt.  
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Med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål til informantene 
om hvordan manglende kompetanseutvikling vil kunne påvirke bedriften. Funnene herfra 
oppsummeres under. 
 
 
FUNN KNYTTET TIL INTERVJUENE 

2. Manglende kompetanseutvikling kan få seriøse konsekvenser både på kort og på 
lang sikt. Vi kan miste eller gå glipp av både kunder og oppdrag.  

3. Manglende kompetanseutvikling fører til at bedriften mister medarbeidere eller 
mister mulighet til å utvikle medarbeiderens kompetanse.  
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SITATER SOM KONKRETISERER DE KVALITATIVE FUNN  

2. Manglende kompetanseutvikling kan få seriøse konsekvenser både på kort og på 
lang sikt. Vi kan miste eller gå glipp av både kunder og oppdrag  

«Vi mister kanskje ikke kunden, men vi får ikke til den lønnsomheten som vi potensielt kunne 
på grunn av manglende kompetanse for å få gjort ting». (2) 
 
«Det handler om kundens krav. Produksjonsmedarbeiderne må ha formalkompetanse. Det 
kreves mer. Det er ingenting som får meg til å tro at det blir færre krav fremover. Hvis vi 
ligger etter på kompetanse og på digitalisering begynner det faktisk å bli veldig vanskelig». 
(8)  
 
«Iso-sertifisering og fotavtrykk og dette klimaregnskapet er noe jeg tror det vil være en stor 
fordel å kunne, om ikke det og blir et krav å kunne dokumentere. Jeg tenker også på 
kompetanse rundt dette som et konkurransefortrinn». (12)  
 
«Det er oppdrag vi ikke får»! (14) 
 

3. Manglende kompetanseutvikling fører til at bedriften mister medarbeidere eller 
mister mulighet til å utvikle medarbeiderens kompetanse  

«Kompetanseutvikling bidrar til at vi beholder folk». (10) 
 
«Det vil føre til at ting går litt seinere. Vi bruker da litt lengre tid når vi jobber med ting vi ikke 
kan så godt. Men, så er det mye som kan være fint å kunne, men som ikke får direkte 
konsekvenser for bedriften». (9) 
 
«Med tanke på hvordan eller hvorfor vi skal utvikle medarbeideres fremtidige kompetanse. 
Det er et vanskelig spørsmål. Jeg kan jo sitte her og si at alt er greit sånn som det er. Vi har 
den kompetansen vi trenger. Alt er greit. Men det er jo ikke sant.». (5)  
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4.7 Inkludering i arbeidslivet 

Næringslivet er villig til å bidra med å inkludere de som av ulike årsaker står utenfor 
arbeidslivet, under visse forutsetninger. De ønsker å være tett på NAV, enten direkte eller via 
arbeidsinkluderingsbedrifter. Erfaringer bedriftene har med tematikken veksler etter hvor i 
Agder vi befinner oss. Språkutfordringer løftes frem som noe som bør løses. Inkludering i 
arbeidslivet som tema omtales både i et inkluderings- og i et verdiskapingsperspektiv. 
 
FUNN KNYTTET TIL INTERVJUENE 

1. Næringslivet er stort sett tilfreds de er med samarbeidet med NAV, og ønsker å 
være tett på. Grad av tilfredshet ser imidlertid ut til å avhenge av hvor i Agder vi 
befinner oss.  
 

SITATER SOM KONKRETISERER DE KVALITATIVE FUNN 
 
«Så vi har et veldig godt forhold til – jeg kaller det NAV. Det er ikke NAV lenger, men det er 
NAV som betaler regningen til sist. Tidligere gjorde NAV den jobben selv, men nå har de 
altså satt ut dette arbeidet til disse – kall det – halvoffentlige selskap. Og det fungerer greit. 
Vi har mange som har kommet inn og fått fast jobb her via sånne ordninger, som vi ikke ville 
ha fått ellers. De får prøvd seg. Det fungerer bra, det er vi godt fornøyd med». (5) 

 
«Inkludering har bidratt til å tette et faktisk kompetansegap i vår bedrift. De som kommer fra 
det systemet utgjør en forskjell. For oss er det en ikke uviktig kilde til rekruttering». (11)  
 
«Vi er i dialog med NAV, vi har vært nokså flinke til å ta imot folk og som vi videreutvikler 
sammen med NAV. De vi har fått fra dette systemet er noen av de beste folkene vi har i dag. 
De er sultne, de vil noe. De har vært utenfor arbeidslivet for lenge. Men de er motiverte. De 
får en sjanse som de tar, samtidig som NAV er flinke til å følge de opp synes jeg». (13) 
 
«Vi har en nå via NAV som er her på uttesting, vi får støtte til dette. Vi samarbeider med NAV 
Lister. Det er en fantastisk gjeng som sitter der! Så vi har hatt ganske mye der, jevnlig med 
folk – enten at de går på avklaring, eller at vi har hatt stønad for de». (11) 

 
2. Språkutfordringer knyttet til inkluderingsarbeidet er jevnt over store. Utfordringer 

ligger i at det (etter sigende) ikke finnes tilskuddsmidler til språkopplæring etter at 
bedriften har overtatt arbeidsgiveransvaret. Utfordringene er særlig knyttet til HMS 
i bedriften. 

SITATER SOM KONKRETISERER DE KVALITATIVE FUNN 
«I forhold til språkutfordringer: Vi har ikke opplevd at det har vært så veldig mye hjelp å få i 
forhold til språkopplæring. Har du først ansatt de, så sitter du med de. Da får du ikke noe mer 
språkopplæring og kurs. Så derfor har vi sagt; er de for dårlig i norsk, ja da tør vi rett og slett 
ikke å ansette de – for det handler jo veldig mye om sikkerhet og, vi må jo kommunisere med 
hverandre» (4) 
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