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BIG-undersøkelsen 2022
Hvor gode er vi i Trøndelag på å nyttiggjøre oss den nye 
generasjonen som en ressurs for å bygge mer slagkraftige 
virksomheter og en sterkere region? 

❖ Forstå hverandre og jobbe bedre sammen 
❖ Navigere i banebrytende teknologier og nye spilleregler 
❖ Engasjere på tvers av ulikheter i hva som driver oss 
❖ Jobbe effektivt med nye arbeidsformer 
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Forord 
«Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus, har dårlige manerer, fornekter 
autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker, prater når de egentlig burde 
arbeide, motsier foreldrene sine og tyranniserer sine lærere»    
Sokrates ca 400 f. Kr.


Generasjonskløfter er ikke noe nytt. Sokrates sin snart 2,5 tusen år gamle tirade ville 
ganske sikkert fungert også i dag. Dagens generasjonskløft er likevel annerledes! Våre 
unge i arbeidslivet har gjennom oppveksten utviklet et intuitivt forhold til banebrytende 
teknologier og spilleregler som har skapt en helt annerledes virkelighet enn det 
generasjonene før dem vokste opp i. Dagens generasjonskløft handler med andre ord 
ikke bare om ung og voksen, men om forskjeller skapt av en verden som på få år har 
endret seg mer enn noen gang.


Trøndelag har som ambisjon om å være en ledende region med Trondheim som landets 
teknologihovedstad. Da må vi også ha ledere som mestrer den generasjonen som 
representerer den primære ressursen i teknologiutviklingen! Hvordan kan vi forstå 
hverandre og jobbe bedre sammen? Hvordan navigerer vi i en verden av banebrytende 
teknologier og nye spilleregler som er intuitive for de unge? Hvordan engasjerer og 
motiverer vi på tvers av ulikheter i hva som driver oss? Hvordan jobber vi effektivt med 
nye arbeidsformer som både samfunnsutviklingen og de unge bringer med seg?


Mange får til mye, men vi vet også at vi må bli enda bedre til å dra nytte av fortrinnene vi 
har i regionen. Det får vi ikke til uten å spille på hverandre. Da må vi også velge å 
investere, både i oss selv og i de rundt oss.


BIG-undersøkelsen 2022 er nettopp et slikt initiativ, hvor vi har tilrettelagt for å dele fakta, 
oppfatninger og ideer slik at 


1. hver enkelt leder og virksomhet kan lykkes enda bedre gjennom økt bevissthet, kraft 
og retning i arbeidet med å mestre den nye generasjonen. 


2. enkeltaktører stimuleres til samarbeid hvor erfaring og ny kompetanse kan spille 
sammen i satsninger som løser de viktige problemene, og som kan være 
“ressursmagneter” for regionen


3. alle premissgivere i regionen får enda bedre innsikt i hva ledere tenker om denne 
problemstillingen slik at de kan tilrettelegge for en enda sterkere samlet utvikling


Med BIG-undersøkelsen 2022 har vi IKKE som ambisjon å presentere fasitsvar på 
problemstillinger som mange kloke hoder har tenkt på allerede. Vår ambisjon er å 
stimulere til en enda mer aktiv dialog og nye ideer for å bygge en enda mer slagkraftig 
region med enda sterkere virksomheter.


Trondheim, desember 2022


Frede Jakhelln og Stein Ræstad

Partnere i Effecto Rådgivere AS 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Sammendrag 

• De unge oppfattes å være mer enn før opptatt av selvrealisering, av å kunne 
påvirke og å være del av noe som oppleves meningsfullt og “kult”. 79,5% mener 
at dagens unge i ganske stor eller stor grad motiveres av andre ting enn tidligere 
generasjoner. I tillegg til faktorene over går blant annet bærekraft, fleksibilitet og 
balanse mellom jobb og fritid igjen. Et tema som bærekraft kan i noen tilfeller være 
nettopp det som oppleves meningsfullt, mens i andre tilfeller er bærekraft mer noe 
man forventer at bedriften skal ta på alvor.


• “Alle” skal ha ny kompetanse og nesten alle skal bli databedrifter. 76,2% mener 
at deres bedrift i et 5-års perspektiv i ganske stor eller stor grad trenger å styrke seg 
på kompetanse om den type nye teknologier som de digitalt innfødte har et intuitivt 
forhold til. 57,8 % svarer også at de forventer at dataingeniører eller tilsvarende 
kompetanse i noen, ganske stor eller stor grad vil bli en ny eller større gruppe i egen 
virksomhet.


• Lederne har begrenset innsikt i “det nye”, men frykter ikke Kodak-øyeblikk.  Bare 
30,8% mener de i ganske stor eller stor grad har ledere som har innsikt i de nye 
teknologiene og pengestrømmene (Seg selv iberegnet?). Samtidig er kun 7,5 % i 
ganske stor eller stor grad redd for at deres virksomhet skal møte et “Kodak-øyeblikk” 
i form av å bli radert bort av den teknologiske utviklingen.


• Gaming, en uutnyttet ressurs. Gaming er viktig for svært mange unge og utvikler 
relevante ferdigheter. Til tross for positive erfaringer fra bemanningsbransjen med å 
inkludere spillerfaring på CV´en, oppgir bare 27,6 % av respondentene at spillerfaring i 
noen, ganske stor eller stor grad er tema ved kartlegging av ferdigheter og rekruttering 
i virksomheten.


• Arbeidsmiljøet bare moderat tilpasset den nye generasjonen. Vi ser at 47,9% 
mener at unge som starter i sin virksomhet i ganske stor eller stor grad kommer inn i 
et miljø med andre unge, mens hele 82,1% mener de i ganske stor eller stor grad vil 
oppleve miljøet som faglig stimulerende. Til gjengjeld mener bare 44,7% at de i 
ganske stor eller stor grad vil oppleve at arbeidsmiljøet er godt tilpasset den nye 
generasjonen.


• Gryende oppvåkning om utenforskap, men kulturforskjeller kan være et hinder 
for å fange signaler hos unge.  I arbeidet for å bekjempe utenforskap ser vi at 
mange oppgir stor innsats innen tema som åpenhetskultur, hyppig kontakt mellom 
medarbeider og nærmeste leder, samt mentoring for oppfølging og inkludering av 
nyansatte. Tema som håndtering av bekymringsobservasjoner, lønnstrekk og trening 
på vanskelige samtaler får mindre oppmerksomhet. 51,4 % mener at kulturforskjeller 
mellom ledere og unge ansatte er et hinder for å fange opp signaler om at noe er galt. 


• De mest ressurssterke vil tidligere på banen og får enda sterkere fortrinn i 
kampene om ressursene. 73,5 % opplever at det i noen, ganske stor eller stor grad 
er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse. De mest ressursterke har ulike varianter av  
satsninger på graduateprogram, internship, mastergrader og samarbeid med 
studentforeninger. 
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Hva forteller svarene oss? - 7 utvalgte 
Dette er utvalgte hovedpoeng basert på å se svarene i undersøkelsen i 
sammenheng med hverandre, samt med de utdypende intervjuer og samtaler vi har 
hatt rundt svarene i løpet av undersøkelsesperioden. 

1 Vi planlegger for vekst med en ressurs som det ikke er nok av  
Svarene forteller at “alle” skal ha ny kompetanse og at nesten alle skal bli 
databedrifter. Virksomhetene planlegger med andre ord med en betydelige økning i 

kapasiteten på en kompetanse som per nå i hovedsak er knyttet til den nye generasjonen, 
en kompetanse det allerede i dag er vanskelig å få tak i nok av. Dette regnestykket går 
ikke opp. 

Mange snakker om å bli bedre på rekruttering. Det er bra, men gir også utfordringer. 
Dersom ikke grunnlaget det rekrutteres i økes samtidig, vil det bare fungere for de mest 
ressurssterke. Vi vil også risikere en tilstand hvor vi presser kostnadsnivået oppover 
(employer branding, rekruttering, onboarding, lønn,..) mens produktiviteten går ned 
(hyppigere jobbskifter og “støy”). Dette går ut over alle. Her må det tenkes nytt om 
hvordan vi tiltrekker oss, bygger og bruker kompetanse, hvilken kompetanse vi faktisk 
trenger, og om samarbeid og forretningsmodeller. Ikke minst må hver og en virksomhet ta 
ressursknappheten inn over seg når de navigerer inn i og gjennom en ny virkelighet.


2Varsellampene lyser sterkere hos noen enn for andre 
 Svarene viser at det er store forskjeller på i hvilken grad virksomhetene tar denne 
ressursknappheten og andre problemstillingene knyttet til den nye generasjonen inn 

over seg.


Det er for eksempel en tydelig bevissthet hos de aller fleste om at det er vanskelig å 
skaffe riktig kompetanse, samtidig som det er svært ulike oppfatninger av ringvirkningene. 
Noen peker på konsekvenser som at satsninger må flyttes ut av regionen, at planer ikke 
kan realiseres, at kvaliteten på søkerne er/blir for dårlig, at attraktive ressurser headhuntes 
til neste mulighet før de rekker å gjøre nytte for seg, at det blir enda vanskeligere for 
grundere å skaffe/holde på kompetanse med begrensede midler (“bootstrapping”), at det 
skapes press på lønninger/goder som skaper ubalanse og intern uro, mv.              


3Det etterlyses enda større fokus på industriell (strategisk) 
kompetanse  
Blant de som er involvert i økosystemet for entreprenørskap er det stor 

samstemmighet om at vi har for få seriegrundere, for få teknologiformuer og for få ledere 
med nettverk og erfaring i å bygge vekstbedrifter i internasjonale markeder. Det pekes på 
at regionene består av mange små virksomheter, deriblant mange levekårsbedrifter uten 
ambisjon om å vokse, og at de store i mange tilfeller styres fra andre steder.


Dermed har vi også knapphet på den kompetansen som både tiltrekker seg kapital og 
talent, øker sjansen for å lykkes med oppstarter og ikke minst: beholder satsningen og 
det strategiske lederskapet i regionen når veksten kommer. Når vi i praksis “flagger ut 
veksten”, mister vi både attraktive arbeidsplasser og en viktig treningsarena for industriell 
kompetanse, ikke minst for talentene våre. Det gjelder både virksomheten direkte, men 
også økosystemet rundt, f.eks at aktivitet og kompetanse hos tjenesteyterne bygges i 
Oslo i stedet for i Trøndelag. Dette er en ond sirkel som gjør at vi i for stor grad begynner 
på nytt, om og om igjen.
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Det kan virke som at det etterlyses et enda tydeligere initiativ for å bryte ut av denne 
sirkelen, f.eks ved å samle enda mer krefter rundt de satsningene hvor vi har størst 
muligheter for å lykkes.                              


4Behov for bedre synliggjøring og entusiasme 
En gjenganger er at vi må bli flinkere til å synliggjøre og skape entusiasme rundt de 
initiativene og kvalitetene vi har. Flere fremhever også innspill fra studenter som 

mener Oslo-miljøer er flinkere til å markedsføre seg overfor NTNU-studentene enn aktører 
i regionen (med noen hederlige unntak). I sum skapes det et inntrykk av at det er færre 
muligheter i regionen enn det faktisk er. Flere påpeker også vi er for lite flinke til å få fram 
det regionen har å by på for å skape livskvalitet etter det studentlivet de har blitt kjent 
med.
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En brytningsfase hvor ingen sitter med alle svarene alene 
Mange yngre respondentene svarer naturlig nok ulike varianter av “vet ikke hvordan 

det var før” når de blir spurt om hvordan ting har endret seg. Samtidig svarer mange 
respondenter, uansett alder, at lederne i deres virksomhet har begrenset innsikt i de 
teknologiene og spillereglene som de unge drar med seg. Svarene i undersøkelsen 
inneholder også et mangfold av tanker og ideer som viser at lederne befinner seg i en 
fase med utprøving når det gjelder å mestre den nye generasjonen. 


Det betyr også at utveksling av ideer, både internt, på tvers av generasjoner, på tvers av 
virksomheter og med sparring utenfra gir mulighet for å skape viktige konkurransefortrinn. 


6Refleksene jobber mot oss 
Flere tar til orde for at vi trenger å utfordre noen etablerte sannheter og tankesett: Er 
det egentlig for mange studenter som velger å flytte etter studiene, eller er 

utfordringen å få nok attraktive ressurser til å flytte til vår region? Vi har erkjent at det ikke 
er noen skam å feile med en oppstart, men har vi egentlig noen gode mekanismer som 
gjør at nesten-ferdige teknologier og læringen kan gi økt kraft til andre initiativ i stedet for 
bare å dø ut? Vi lar oss gjerne fascinere av suksesser som vokser “fra 0-100 som 
raketter”, men er vi nok bevisst hvor ofte det ligger årevis med prøving og feiling og 
modning av ideer og teknologier i forkant? Blir vi så opptatt av å slåss om de samme 
talentene at vi glemmer potensialet i å mestre mangfoldet av kompetanse? 


7Vi må ha mer felles innsats, men hvordan får vi det til å skje? 
Flere av momentene over vektlegger behovet for at vi må samle kreftene mer gjennom ulike 
former for samarbeid. Samtidig påpeker flere at dette er utfordrende, fordi hver virksomhet 
har sine prioriteringer og vekst-/lønnsomhetskrav, til dels er i konkurranse med hverandre og 

i tillegg vegrer seg for å ta kostnaden med å ligge i front mens andre kan ta gevinsten. 


Hva er katalysatoren(e) som gjør at de ulike samarbeidene kan oppstå? Flere oppfordrer til å bli 
enda flinkere til å involvere seg i de initiativene som både pågår og er på vei, mens andre peker på 
Trøndersk Matmanifest og stiller spørsmålet om vi kunne fått til noe tilsvarende med et 
“generasjonsmanifest”. Kan vi få noen sentrale aktører og ildsjeler til å samle seg rundt noen felles 
prioritering og prinsipper som alle ser en gevinst i?


6



Om BIG-undersøkelsen 2022 
For å bidra til å komme under huden på en av dagens lederes største utfordringer har 
Frede Jakhelln og Stein Ræstad i Effecto Rådgivere siden våren 2022 jobbet med et eget 
initiativ som de har gitt betegnelsen BIG - Business Inspires/Inspired by Generations. 
Dette har blant annet bestått av BIG-treff i lokalene til og i samarbeid med Jotunheimen 
E-sportsenter i Trondheim. Disse treffene har hatt en fast agenda, med innledere og 
påfølgende paneldebatt i uformelle omgivelser, og til dels på “bortebane” for de fleste 
ledere.


Dette arbeidet har ført til at endel problemstillinger har vokst fram, og som høsten 2022 
materialiserte seg i en undersøkelse, BIG-undersøkelsen 2022, med påfølgende 
arrangement for lansering av resultatene: BIG-inspirasjon 2022. Som en følge av BIG sin 
relevans for utviklingen av næringslivet i regionen, har flere relevante og  sentrale aktører 
bidratt med støtte.


BIG-undersøkelsen 2022 er gjennomført som en kvantitativ kartlegging hvor 
spørreskjemaet har vært markedsført primært blant trønderske ledere og nøkkelpersoner. 
Denne markedsføringen har vært i form av utsendelser fra samarbeidspartnerne, samt 
ulike aktiviteter i sosial media. Spørreskjemaet har vært tilgjengelig for svar i perioden 10. 
november til 4. desember 2022. 


Dette har resultert i 185 svar fordelt på et bredt spekter av bransjer, aldersgrupper og type 
ledende stillinger. 85,4% av svarene kommer fra privat sektor, mens 14,6 kommer fra 
offentlig sektor, inkludert offentlig eide foretak.


Den kvantitative undersøkelsen er i perioden også supplert med et titalls dybdeintervju 
blant et utvalg av respondentene. Disse intervjuene har hatt uvurderlig betydning for å 
tolke og berike resultatene.


BIG-undersøkelsen og lanseringen er støttet av:  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Tema: De unges drivkraft 
Vi mennesker har alltid vært ulike og opptatt av forskjellige ting. Noen brenner f.eks for å 
"forandre verden" mens andre drives mer av penger og status eller av å ha tid til familien. 
MEN, dersom vi ønsker å rekruttere flere unge, er det likevel mulig å se noen trender som 
det er viktig å forstå? 


Her svarer 79,5% av respondentene at unge i ganske stor (4) eller stor (5) grad motiveres 
av andre ting enn tidligere generasjoner: 

På spørsmål om hva disse endringene handler om, er gjengangerne i svarene relatert til 
bærekraft i bred forstand og mer spesifikt miljø.


Dypdykk i svarene, samt intervjuer, heller mer i retning av et syn om at dagens unge er 
mer opptatt av å kombinere balanse mellom jobb og fritid med selvrealisering og 
mulighetene til å være med å påvirke og bidra til noe som oppleves meningsfullt. Dette er 
også mer i samsvar med det respondentene vil fremheve ved sin egen virksomhet for å 
attrahere flere unge arbeidstakere. Fokus på ulike sider av bærekraft kan i noen 
sammenhenger være noe av det som oppleves å gi mening, men kanskje er det at 
arbeidsgiver tar bærekraft på alvor i større grad noe som forventes enn den primære 
drivkraften? Her har vi ikke entydige svar, og det må også presiseres at undersøkelsen 
handler om hva ledere tror og føler at de unge mener og ønsker


Det kommer ellers fram at mange ledere opplever de unge arbeidstakerne som kravstore 
og med store forventninger tidlig i ansettelsesforholdet. Når det gjelder arbeidsmoral og 

De unges drivkraft
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“stå-på-vilje” virker det å være store individuelle forskjeller, men svært mange signaliserer 
at de opplever det som utfordrende å motivere til den innsatsen de forventer.  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Hva er de viktigste endringene du ser i forhold til hva unge i dag 
drives og motiveres av i forhold til tidligere generasjoner?

Hva er de viktigste faktorene du vil trekke fram for å få (de riktige) 
unge til å ville jobbe for din virksomhet eller ditt prosjekt?



UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER 

• Unge er mer enn før opptatt av “mening” og selv etablerte bedrifter må bli enda 
flinkere til å få fram mål og mening med det de gjør. 


• Unge talenter med ambisjoner er ikke bare opptatt av mening, men dras mot miljø 
hvor de opplever utviklingsmuligheter, både for egen del, men også i forhold til det å 
være med på noe spennende og være del av en suksess. Hvordan kan vi bli flinkere til 
å synliggjøre mulighetene i regionen, men også få fram flere miljø med satsninger som 
oppleves attraktive? 


• Økosystemet rundt grundere i regionen oppleves av flere å ha for lite “løfteevne”, både 
med tanke på tidligfase risikokapital, men også i forhold til mennesker med (strategisk) 
industriell erfaring, tidligere grundererfaring, markedsadgang, nettverk til “neste nivå” 
av kapital mv. Det påpekes også at det finnes unntak. Kan vi som region lykkes bedre 
ved å satse enda tyngre der vi har best forutsetninger for å lykkes?


• Det pekes på at fundamentet for vekst i regionen er å få en større andel av veksten fra 
de virksomhetene som skal skalere opp. I denne fasen er vekstvolumet (og 
ringvirkningene) betydelige større enn i tidlig fase (start-up), og det er også gjennom 
dette vi bygger industriell og strategisk kompetanse som i neste fase kan avle nye 
initiativ med en substans det er attraktivt å være en del av.


• Når det gjelder jobb-fritid-balanse peker flere på at vi har en region med en livskvalitet 
som mange verdsetter, men som vi ikke alltid er like flink til å markedsføre. Dette er 
også kvaliteter vi ikke må ta for gitt, men fortsette å utvikle både i Trondheim som 
regionssenter og i ulike lokale satsningsområder.


• Flere stiller også spørsmålstegn ved de unges drivkraft. Det er individuelle forskjeller 
og noen kan oppleves som at de lett gir opp eller unngår problemer.
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Tema: Digitalt innfødte og intuitiv kompetanse 
Dagens unge vokser opp med et intuitivt forhold til digitale omgivelser som ser helt 
annerledes ut enn for generasjonene før dem, inkludert blant annet nye og banebrytende 
(disruptive) teknologier som kunstig intelligens, robotikk, virtuell virkelighet (VR), kunstig 
virkelighet (AR), intelligente agenter, blockchain, identitetsløsninger, nanoteknologi og 
gjennombrudd i bioteknologi. 


Alle vil ha sin den av den nye teknologiske kompetansen 
76,2% av respondentene i undersøkelsen svarer at deres bedrift trenger å styrke seg i 
ganske stor (4) eller stor (5) grad på kompetanse om den type nye teknologier som de 
digitalt innfødte har et intuitivt forhold til. Det er verdt å merke seg at respondentene her 
representerer virksomheter fra et bredt utvalg av bransjer, og både fra privat og offentlig. 


I sum ser vi dermed at det det forventes en betydelig økt etterspørsel etter den typen 
teknologiske kompetanse som den nye generasjonen representerer, og at denne 
etterspørselen også for en stor del vil komme fra virksomheter som vi ikke umiddelbart 
tenker på som teknologiintensive i dag.


Av de 5,9 % som svarer liten (1) eller ganske liten (2) grad kommer respondentene med få 
unntak fra virksomheter som enten er svært små, har utpreget ikke-teknologisk karakter 
eller allerede har en høy grad av framtidsrettet kompetanse. 


Digitalt innfødte og intuitiv 
kompetanse
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Skygger teknologijaget over “de egentlige problemene”? 
I problemløsing er det ikke noe uvanlig fenomen at teknologiske mangler o.l. får “skylden” 
der de egentlige problemene handler om noe helt annet, som for eksempel kompetanse 
eller relasjonelle forhold. Noen ganger kan "alt som er nytt" bli hausset opp, og kanskje 
også skape en støy som gjør oss blind for helt grunnleggende problemstillinger som ikke 
trenger å ha noe å gjøre med nye teknologier i det hele tatt.


Det er bare 1,6 % som opplever en opphaussing av nye teknologier i egen virksomhet i 
stor grad (5), men hele 64,3 % mener de i noen (3) eller ganske stor (4) grad ser dette.


Det vi ser bak tallene, er at oppfatningene spriker i ganske stor grad, og at dette også 
handler om ganske ulike virkelighetsoppfatninger av betydningen teknologiutviklingen har 
for endringen av egen bransje og virksomhet. Det kan og ha sammenheng med svarene 
under neste punkt.


Er lederne på banen? 
Den verden dagens unge sitter “midt oppe i” består ikke bare av nye og banebrytende 
teknologier, men også nye pengestrømmer. E-sport er for eksempel en raskt voksende 
gigantindustri med nesten en halv milliard følgere over hele verden, og i avisen kan vi lese 
at Snøhetta har designet Sparebank 1 sitt bankbygg i metaverset (en virtuell verden).


Dette er en verden dagens unge sitter "midt oppe i", men i hvilken grad opplever du at 
din virksomhet i dag har ledere som har innsikt i hva denne typen utvikling har å si 
for egen virksomhet? 
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Her er det bare 30,8% som mener de i ganske stor (4) eller stor (5) grad har ledere som 
har innsikt i de nye teknologiene og pengestrømmene. Det går ikke fram av svarene i 
hvilken grad de inkluderer seg selv i denne vurderingen. 


Det vi gjennom undersøkelsen har forsøkt å belyse her, handler om i hvilken grad man ser 
mer enn teknologiene: At det er i ferd med å etablere seg pengestrømmer som er 
betydelige og som følger en logikk som de aller fleste lederne i dag ikke har “under 
huden”, som følger andre prinsipper og referanserammer, og som man dermed også 
mangler en intuitiv forståelse for.


Virtuelt “skin” til besvær - forstår vi forretningsmodellene? 
Som en illustrasjon av poenget med å følge logikken i miljø/kulturer og pengestrømmer 
med andre referanserammer enn seg selv, stilte vi spørsmålet: “Hva  tenker du for 
eksempel når du får høre at et "skin" (utseende) på en virtuell kniv tilhørende en 
spillverden kan omsettes for flere tusen kroner? Hvorfor?”


Svarende fordelte seg som følger, og hvor alternativene i grønn innramming er de riktige 
svarene:


Vi ser at det er en betydelig betalingsvilje selv om det som her ble kjøpt IKKE gav noen 
direkte gevinst i spillet. Dette gir ved første øyekast liten mening. Dersom vi ser nærmere 
på de riktige svaralternativene, ser vi likevel at logikken ikke er særlig annerledes enn det 
vi er vant med, den har bare en annen drakt. 


La oss ta eksemplet med å kjøpe en ekstra flott lakk på bilen sin, en som hverken er mer 
slitesterk eller har andre funksjonelle egenskaper enn å se bra ut. Det gir en god følelse å 
kjøre rundt i bilen, og det gir status. Det er likt for “skin´et”, bare i en virtuell verden. 
Forskjellen er at “skin´et” på kniven kan omsettes på en markedsplass, hvilket lakken ikke 
kan før du eventuelt selger hele bilen.


Det vi ønsker å illustrere med dette eksemplet, er at det er i ferd med å vokse fram 
betydelige pengestrømmer basert på en logikk som ikke er intuitiv for en stor del av 
dagens ledere, men som gradvis vil får større og større betydning.
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Selv om vi ser at mange traff på de riktige alternativene, er det også svært mange som 
ikke har funnet dem. Vi kan også avsløre at et betydelig antall krysset av for alle 
alternativene og dermed også måtte treffe på de riktige.


Liten frykt for nye “Kodak-øyeblikk” 
Selv om svarene over viser at det bare er et fåtall av respondentene som mener deres 
virksomhet har ledere som de tenker at i ganske stor eller stor grad har innsikt i “den nye 
verdenen”, er kun 7,5% i ganske stor (4) eller stor (5) grad redd for at deres virksomhet 
skal møte et “Kodak-øyeblikk”. Kodak var en gang ett av verdens største og mest 
suksessrike selskap, men ble i løpet av kort tid bortimot radert ut da de vegret seg for å 
satse på digitale foto. Den opprinnelige betydningen av begrepet Kodak-øyeblikk handlet 
om fotografering av “minneverdige øyeblikk”, men er etter hvert blitt brukt som begrep på 
når feil eller manglende beslutninger ved viktige veivalg fører til at man blir radert bort av 
den teknologiske utviklingen.


I hvilken grad er du bekymret for at noe tilsvarende skal skje med din virksomhet 
med den teknologiske utviklingen vi ser i dag? 

UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER  

Kodaks tilnærming til digitale foto var ikke nødvendigvis feil sett fra investorenes ståsted. 
Ved å melke eksepsjonelle marginer på sine etablerte produkter i en fase hvor teknologien 
døde ut, satte det investorene i stand til å kjøpe seg inn i nye teknologier og være med å 
bygge opp disse. Kanskje krever banebrytende teknologier noen ganger beslutninger som 
innebærer større endringer enn det man kan få til internt i egen virksomhet?


Alle skal bli databedrifter 
I den tiden da digitale foto entret arenaen, var det ikke bare Kodak som fikk pustebesvær. 
Bransjer ble snudd opp ned på, og ikke minst ble en lang rekke virksomheter langt mer 
dataintensive. I dag ser vi tilsvarende “over alt” hvor mange bedrifter, yrker og oppgaver 
som tradisjonelt var "manuelle", blir digitalisert og hvor det faglige bygges inn i algoritmer. 
Det gjør også at der man tidligere f.eks ansatte økonomer ansetter man nå dataingeniører, 
der man tidligere hadde selgere har man nå algoritmeutviklere etc. Her utgjør unge en stor 
andel av den aktuelle ressurstilgangen.
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Vi spurte: I hvor stor grad er dataingeniører (og tilsvarende) på vei inn som en 
ny eller større gruppe i din virksomhet? 

57,5% svarte at de de enten i noen (3), ganske stor (4) eller stor (5) grad ser dette. I den 
ene enden av “modenhetsskalaen” ser vi virksomheter hvor de har lite erfaring med 
denne gruppen arbeidstakere, både når det gjelder rekruttering og utvikling av 
slagkraftige miljøer. Disse skal bygge opp dette i konkurranse med blant annet de på den 
andre enden av modenhetsskalaen: Her ser vi vekstbedrifter med dataingeniører som en 
allerede stor gruppe, men hvor de forventer at den vil vokse ytterligere som en følge av og 
forutsetning for virksomhetens vekst.
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UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER 

• Når “alle skal bli databedrifter” blir det formentlig en kamp om ressurser hvor det langt 
fra vil være nok riktig kompetanse til alle. Samtidig gjør ulike former for automatisering 
at stadig flere av dagens medarbeidere blir overflødiggjort. Dette kan gi en situasjon 
hvor vi samtidig har både knapphet på ressurser og overflødighet, noe som vil være en 
utfordring for virksomhetene og også en betydelig samfunnsutfordring.


• Kampen om de beste “datahodene” vil fort vinnes av de miljøene som allerede er langt 
framme og i vekst. Dette fordi de både vet hva de ser etter og lettest kan tilby den 
mest attraktive totalpakken.


• Kampen om ressursene vil kunne gjøre at mest ettertraktede etter kort tid i bedriften 
lokkes videre til nye og mer spennende muligheter. Dermed får vi det paradokset at de 
potensielt mest verdifulle i liten grad rekker å gjøre nytte for seg før de drar videre. Det 
skapes samtidig et press på lønninger og andre goder som enten driver opp 
kostnadsnivået eller skaper uheldige forskjeller. Det pekes også på en utålmodighet 
som står i kontrast til den tålmodigheten og det harde arbeidet som gjerne kreves for å 
lykkes.


• De nye datamiljøene utgjør i flere sammenhenger et “fremmedelement” som både 
utfordrer fagmiljøenes etablere sannheter om hvordan “ting gjøres”, som oppleves 
som en trussel mot enkeltes jobber, og som av og til også innebærer en annen type 
medarbeidere enn de som er der fra før. 


• Vi skal bygge opp nye datamiljøer samtidig som vi også har sagt at mange av dagens 
ledere i for liten grad har innsikt i hvordan nye og banebrytende teknologier vil påvirke. 
Dette gir en stor grad av usikkerhet knyttet til investeringene.


• Kombinasjonen av økt kompleksitet og knapphet på ressurser gjør at vi ikke kan løse 
alle utfordringene i hver enkelt bedrift. Hvordan kan vi tenke nytt innad i og på tvers av 
bransjer for å bygge sterke kompetansemiljø som kan betjene behovene til flere og 
også være attraktiv for de unge å være en del av?


• Vi må ta omstillingsbehovet på alvor og huske at det totale ressursgrunnlaget handler 
om et mangfold av mennesker. Hvordan kan vi dyktiggjøre det betydelige antallet 
mennesker som faller utenom når oppgavene endres slik at disse også blir en 
etterspurt ressurs i den nye virkeligheten? 


• Vi må ikke minst lære å tenke annerledes om hvilken kompetanse vi egentlig trenger. 
Kanskje handler det ikke alltid om en med bachelor eller master i data? Kanskje 
trenger vi en med en helt annen fagbakgrunn, men med en intuitiv evne til å anvende 
ferdighetene sine innenfor en ramme av teknologi som de bare tar som en selvfølge? 
Hva med for eksempel en høyt ranket “gamer”? Kan dette være en ressurs å se 
nærmere på, eller representerer gaming og timene foran skjermen bare lek og sløsing 
av tid?
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Tema: Gaming som ressurs 
I illustrasjonen over tar vi oss friheten til å bruke en referanse til The Hitchhiker's Guide to 
the Galaxy, hvor en babelfish er en liten, gul fisk man stikker inn i øret og hvor den 
oversetter lydbølger til hjernebølger, slik at et fremmed språk umiddelbart blir oversatt til 
et kjent språk. Den hjelper oss med andre ord å forstå "alt".


Er vi gode på å se og forstå det den nye generasjonen står for, eller skulle vi hatt vår egen 
lille gule babelfish for å oversette både det vi hører og det vi ser?  


Moderat innsikt i gaming 
Vi ba våre respondenter om å se for seg at noen forteller at han/hun jevnlig spiller 
Dungeons & Dragons mens en annen forteller at han/hun spiller CounterStrike på et e-
sport lag.  Deretter spurte vi:


I hvilken grad opplever du at dette gir deg noen relevant informasjon om 
vedkommende i forhold til en jobb i din virksomhet?   



34,6% oppgir her at dette gitte eksempelet om spillerfaring i ganske stor (4) eller stor (5) 
grad gir relevant informasjon om en kandidat i forhold til en jobb i virksomheten. Samtidig 
ser vi at hele 29,7% oppgir at det i noen grad (3) gir relevant informasjon.


I aldersgruppen fra 45 og oppover er det en stor andel som svarer noen grad (3) på dette 
punktet. Dersom vi ser dette i sammenheng med dybdeintervjuene, ser vi at en mulig 
tolkning er at respondentene i aldersgruppen over 45 har et mindre nært forhold til 
gaming enn de yngre respondentene, og dermed også er mindre bevist og mer 
utydeligere på i hvilken grad de har innsikt i dette eller ikke.


Gaming som ressurs
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Dersom vi går litt mer i dybden på spillerfaring, får vi et ganske interessant bilde. Det 
finnes blant annet forskning som underbygger at ulike typer gaming utvikler ferdigheter 
som er relevante for næringslivet, alt fra spesifikke ferdigheter som å mestre store og 
komplekse datamengder til generelle ferdigheter som evnen å lære. Tilsvarende ser vi at 
personlighet betyr noe for blant annet hvilke spill du velger å spille, hvilke roller du naturlig 
tar og hvordan du forholder deg til gamingen (sosial arena, avkobling, konkurranse/bli 
bedre,…). Spillerfaring gir med andre ord mye relevant informasjon om en person for de 
som velger å dykke inn i det, men i hvilken grad er dette viktig for en leder? Hvor stort er 
omfanget?


Gaming er en viktig del av mange unges hverdag 

Hvor mange unge i aldersgruppen 9-18 år tror du at spiller (digitale) spill jevnlig?




Her har altså 78,3 % svart at de tror 61 % eller høyere i din gitte aldersgruppen spiller 
spill. Medietilsynets undersøkelse som kom ut 10. november 2022 forteller at det riktige 
tallet er 76 %, og fordelt slik som vist i figuren under:
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Fra Medietilsynets undersøkelse om barn og unges dataspillvaner (2022)



Det hører med til historien at tallet var enda høyere i undersøkelsen fra 2020, så vi ser en 
nedgang, en nedgang som i første rekke skyldes at jentene i større grad enn tidligere 
faller fra. 


Informasjon om spillerfaring - en uutnyttet ressurs 
Rekrutteringsselskapet Manpower har siden 2018 gitt sine søkere muligheten til å sette 
spillerfaring på CV´en, med en tilhørende metodikk for å benytte dette i kartleggingen og 
dialogen med søkerne. 


I hvilken grad er spillerfaring (gaming) et tema ved kartlegging av ferdigheter og 
rekruttering i din virksomhet? 

Her ser vi at bare 11,9 % oppgir at spillerfaring i ganske stor (4) eller stor grad er tema 
ved kartlegging av ferdigheter og rekruttering i virksomheten. Med tanke på de positive 
erfaringene som er gjort med slik kartlegging, er dette en betydelig uutnyttet ressurs.
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Tema: Kultur og arbeidsmiljø 
Undersøkelser viser at dagens unge, som generasjonene før dem, er opptatt av 
arbeidsmiljø ved valg av arbeidsplass, men hva mener dagens unge arbeidstakere 
egentlig med «et godt arbeidsmiljø»?


Vi spurte: Hvilke faktorer med eget arbeidsmiljø vil du fokusere på dersom du ønsker 
å trekke flere unge til akkurat din virksomhet? 

Vi ser at begrepet fleksibilitet er en gjenganger. Andre sentrale tema er gode ledere som 
evner å se medarbeiderne i en flat struktur, at man har et ungt miljø fra før, kollegaer med 
samme interesser, trygghet for å dele tanker og ideer, stimulerende faglig miljø, mangfold 
og utfordringer.


Kultur og arbeidsmiljø
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Vi har også listet opp en rekke typiske sosiale tiltak og ordninger virksomheter på hver sin 
måte gjerne iverksetter eller støtter for å skape fellesskapsfølelse og gode arbeidsmiljø. 


Hvilke av disse ville du prioritert å snakke om for å tiltrekke deg flere unge 
arbeidstakere?  
(NB! Merk at svarene ikke nødvendigvis viser hva virksomheten tilbyr per dato)
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Vi ser at 47,9% mener at unge som starter i sin virksomhet i ganske stor (4) eller stor (5) 
grad kommer inn i et miljø med andre unge, mens hele 82,1% mener de i ganske stor (4) 
eller stor (5) grad vil oppleve miljøet som faglig stimulerende. Til gjengjeld mener bare 
44,7% at de i ganske stor (4) eller stor (5) grad vil oppleve at arbeidsmiljøet er godt 
tilpasset den nye generasjonen.


UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER  

• Viktig å bygge miljø som har felles interesser med de du ønsker å rekruttere; felles 
referanser. Det er lettere å rekruttere unge dersom man har et ungt miljø fra før, men 
det kan også handle om andre ting.


• Frihet under ansvar tas fram i mange varianter. 


• Begrepet DEI (Diversity, Equity, Inclusion) trekkes fram, et begrep som handler om at 
det finnes retningslinjer og en praksis som er designet for at mennesker med et 
mangfold av bakgrunner skal føle seg velkommen og sikre at alle på lik linje har 
nødvendig støtte for å få brukt sin kapasitet og sine evner på arbeidsplassen.   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Tema: Arbeidsformer og tilknytning 
Dagens unge er vokst opp i digitale omgivelser som gjør at de har blitt vant med måter å 
jobbe og tenke på som skiller seg fra generasjonene før dem. Noen av de fenomenene vi  
har lagt til grunn, er at:


- Grensene viskes ut både geografisk, mellom jobb/skole og fritid, mellom tider på døgnet 
og mellom den digitale og fysiske verden.


- Tempoet øker, med en smarttelefoner full av "apper" i sentrum. Her får de varsler om alt 
som skal skje, handlinger logges og de får umiddelbare bekreftelser på alle fremganger 
og prestasjoner


- Kompleksiteten øker,  inkludert overveldende informasjonsmengder


- Dagens unge lever i en transparent verden hvor alt de gjør skaper digitale spor, i sosiale 
media, i faglige fora etc..


- Forventninger bygges med de flinkeste, kuleste mv. i hele verden som referanse


Dette er eksempler som vil kunne drive fram endringer i alt fra tilknytningsformer og lønn/
goder til arbeidsreglement og hvordan vi jobber.  Hvordan er det for eksempel å ha faste 
arbeidstider dersom stadig flere forholder seg til folk i ulike tidssoner, eller å lage 
framdriftsplaner når kompleksitet og det ukjente er mer regelen enn unntaket?


Vi spurte: Hva opplever du at er de viktigste endringer i arbeids- og 
tilknytningsformer som unge arbeidstakere driver fram? 

Arbeidsformer og 
tilknytning
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UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER  

• Det er et vanlig fenomen at alle skaper seg hver sin oppfatning av hvordan 
virkeligheten ser ut, noe som blant annet også påvirker hvilke beslutninger vi tar. Med 
dagens økende kompleksitet, banebrytende teknologier og overflod av informasjon 
forsterkes dette fenomenet. Ytterligere forsterket blir det ved at mange unge 
arbeidstakerne intuitivt vil ha et annet bilde av forbrukeratferd, teknologier og 
sammenhenger enn de øvrige. Ved oppgaver som problemløsing og veivalg 
(strategier), må vi derfor være enda mer bevisst på å bruke tid på å samordne 
virkelighetsoppfatning i forkant. 


• Vi må lære oss å samskape på tvers av et mangfold av bakgrunner, tidssoner, digitalt/
fysisk, kontor/hjemmekontor, mobilitet og fleksible arbeidssted, tekniske og ikke-
tekniske relasjonelle ferdigheter mv. Utfordringen med større gjennomtrekk av folk 
nevnes også i denne sammenheng. 


• De unge er vant til umiddelbare tilbakemeldinger, gjerne i et sett med apper og med en form av 
gamification. Det være seg apper for helse/trening, lære seg språk, spill eller annet. De er også 
vokst opp med at mobilen brukes “til alt”. Dette setter ytterligere press på utfasing av 
tradisjonelle systemer for virksomhetsstyring, til fordel for styringssystemer som fungerer i 
fart, med algoritmer som overvåker datastrømmer, tidlige varsel, kontinuerlige tiltak og 
kurskorreksjoner, og med bruk av spilldesignelementer og spillprinsipper for å maksimere 
læreglede og engasjement. 


• Teknologiene som de unge bringer med seg er annerledes fordi de ikke bare automatiserer det 
vi har gjort før, men løser behov på grunnleggende andre måter. Tenk bare på hva vi i dag løser 
med en mobiltelefon og hvordan det har forandret hverdagen til folk. Når alt er i bevegelse må 
vi både ta initiativ for å utforske nye muligheter, og vi må ta høyde for større usikkerhet i 
prosjekt som settes i gang. Vi må med andre ord bli enda flinkere til å overvåke og 
eksperimentere med nye teknologier og vi må legge til grunn at vi ikke vet hva vi vil treffe på 
underveis. Dette påvirker alt fra kostnadskalkyler, risikovurderinger, investeringskriterier og 
planleggingsmodeller til hvordan vi definerer og responderer på avvik.


• Vi må lære oss hvordan vi tiltrekker oss ressurser til akkurat vårt prosjekt, både de som 
tilknyttes fast, og de som bidrar på andre vis. Da må vi både skape og synliggjøre miljø og 
samfunn som fungerer for de unge, både i den fysiske og digitale verden, samfunn hvor det er 
attraktivt å tilbringe tid. Da må vi tenke helhetlig livskvalitet, både i og utenfor jobb (24 timer 
mennesket), familier, arbeidskolleger og mennesker å omgås. Mestring av fenomenet “quiet 
quitting” blir også tatt fram, et fenomen som handler om motreaksjonen hvor man kun legger 
inn det absolutte minimum av den innsatsen som er nødvendig. 


• Ordet fleksibilitet går igjen, også i en nyanse som går i retning autonomi og myndiggjøring: De 
unge opplever at de stiller med ny kompetanse og nye ideer og forventer å få tillit til å løse 
oppgaver uten å bli detaljstyrt. Dette stiller krav til ledernes evne til å formulere mål, oppgaver 
og rammer, samt hvordan å balansere ønsket om nytenkning med å dra nytte av erfaringen fra 
den øvrige organisasjonen. 


• Ulike varianter av “mening”, “misjon”, “mulighet” går igjen, og handler på ulike vis om hvordan 
de unges drivkraft setter ekstra press på ledernes evne til å skape mål og retning som både 
gir mening, er troverdig og trigger følelser: “Dette er noe jeg vil være med på!”. Dette 
inkuderer også å bygge opp under hvordan hver og en gjør en forskjell.
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Tema: Mangfold og utenforskap 
Globale undersøkelser viser at generasjon Z (født ca 1995-2010) kan ha en større andel 
av psykiske utfordringer og søvnproblemer enn tidligere generasjoner. Tallene er 
omdiskutert, men uansett er situasjonen rundt tema som utenforskap, ensomhet og 
selvmord urovekkende for unge. 


I hvilken grad jobber din virksomhet aktivt for å bekjempe dette?


Vi ser at en stor andel av respondentene opplever at de har hyppig kontakt mellom ledere 
og medarbeidere, og også at de jobber aktivt med åpenhetskultur og har en tett 
oppfølging av nyansatte. 


Det ser ut til å være større utfordringer rundt håndtering av bekymringsmeldinger og 
gjennomføring av vanskelige samtaler. Vi ser også at mange skårer seg lavt på opplæring 
i hvordan å håndtere lønnstrekk. Lønnstrekk er erfaringsmessig et et viktig varsel om 
vanskeligheter som samtidig ikke er lett å gripe fatt i som en bekymring fordi dialogen 
rundt det er strengt regulert. Svarene viser også at utfordringene knyttet til ulike former for 
trening og opplæring innen dette temaet er like mye knyttet til de store virksomheten som 
de små. 


Mangfold og utenforskap
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Et punkt som ikke vises I diagrammet er i hvilken grad kulturforskjeller mellom ledere og 
unge ansatte er et hinder for å fange opp signaler om at noe er galt. Her viser svarene at 
nesten halvparten av respondentene opplever dette som et problem. Dette forsterkes ved 
at den type utfordringer vi snakker om her, er at de i stor grad er skambelagt, noe som 
også gjør at den det gjelder legger mye innsats i å skjule hvordan det faktisk står til.  


UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER 

• Det er en gryende interesse for at bedriftene skal ta en mer aktiv rolle for å fremme 
mangfold og bekjempe utenforskap. Flere funn viser at det ikke bare er etisk riktig, 
men også bedriftsøkonomisk lønnsomt. Momenter som trekkes fram er blant annet 
reduksjon av sykefravær, reduksjon av ulykkesrisiko, reduksjon av økonomisk utroskap 
og interessentenes fokus på bedriftens samfunnsansvar, gjerne materialisert i en ESG-
satsning (Environmental, Social, Governance)


• Økende grad av arbeidsformer med digital kommunikasjon gjør at det blir færre 
“fysiske” treffpunkt i hverdagen, både medarbeidere i mellom og mellom ledere og 
medarbeidere. Dette kan gjøre det mer utfordrende å bli inkludert som ny, og det er 
heller ikke så lett å fange opp om noen ikke har det bra.


• Dagens digitale verden gir muligheter for å skape “vårt digitale jeg”, et “digitalt jeg” 
som kan få til ting på tvers av fysiske begrensninger. Dette gir muligheter for 
inkludering og et større mangfold i arbeidslivet. Samtidig ser vi dessverre også at 
muligheten for å “gjemme seg” i noen tilfeller skaper et miljø preget av mobbing og 
hatprat og polarisering. Det er grunn til å anta at denne utfordringen vil øke i et 
samfunn med et økende digitalt univers og stadig sterkere polarisering. 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Tema: Påvirkning og læring 
I den digitale verden har kildene til kunnskap eksplodert både i form av verktøy, kanaler 
og en overveldende informasjonsstrøm. I Medietilsynets undersøkelse “Barn og medier 
2022” oppgir 97 % av de fra 9-18 at de ser nyheter. Det skjer primært gjennom sosiale 
medier, nettaviser og podcaster. Mindre enn en av ti i aldersgruppen leser ofte nyheter i 
papiraviser og det leses mindre bøker enn før. Ellers ser de på youtubere, bloggere og 
influensere.


Måten å formidle kunnskap og trene ferdigheter på har også utviklet seg kraftig gjennom 
bruk av nye teknologier og muligheter.  Vi ser spilldesignelementer og spillprinsipper som 
brukes til simuleringsbasert opplæring, eller for å maksimere læreglede og motivere til 
målrettet daglig innsats og vi ser ulike teknologier som brukes for å avhjelpe f.eks 
dysleksi. 


Når vi spurte etter eksempler på hvordan utviklingen innen læring og påvirkning kunne 
påvirke respondentenes virksomhet, kretset de aller fleste svarene også rundt en 
økende grad av digitale verktøy og læringsformer. Dette er både gjengangere, men også 
litt selvsagt. I listen under har vi tatt med moment fra de svarene som i større grad har 
sett på hva dette fører til av endringer, muligheter og utfordringer.


Påvirkning og læring
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UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER 

• Læringen integreres mer i arbeidet ved at man finner ut av ting “der og da” eller at 
man utnytter dødtid til å sette seg inn i ting eller “trene”.  I kombinasjon med digital 
kommunikasjon kan dette også gi en fortløpende utveksling av kunnskap og ideer.


• Vi får større avstand mellom de som evner å benytte seg av de nye mulighetene og de 
andre, f.eks større avstand mellom generasjonene


• Digital læring i form av simuleringer og gamification er en form som fungerer godt for 
mange grupper, også de som er mer praktikere enn teoretikere. Dette muliggjør 
raskere nyorientering av grupper som står i fare for å bli overflødiggjort. Vi ser også 
flere positive effekter fra visualiseringen, umiddelbare bekreftelser, repetisjoner etc.


• Mange ulike kilder i kombinasjon med stor kompleksitet og overflod av informasjon 
kan på ulike vis skape en kamp om sannheten og en skadelig polarisering. 


• Ulike former for simulering muliggjør trening på operasjoner med høy risiko og/eller 
hvor det vil være høy kostnad å gjennomføre treningen fysisk. 


• Vi må finne balansen mellom det digitale og den fysiske verden; En fotballspiller kan 
f.eks få en forståelse av bevegelsesmønster gjennom digitale visualiseringer, men må 
på “feltet” for å trene de motoriske refleksene. I militæret kan mye simuleres, men du 
klarer ikke å gjenskape det å prestere når du er trøtt, sulten, sliten, kald og redd. 
Tilsvarende finner vi i en rekke andre og mindre ekstreme varianter.


• Lavere turnover-kost ved at nyansatte raskere blir produktive


• Flere måter å lære på gjør det lettere å ivareta mangfold


• Læringen blir på godt og vondt mer interessedrevet enn “pensumdrevet”


• Skaper vi en verden hvor det komplekse (som ikke passer inn i det digitale) faller 
utenfor?


• Vi får en demokratisering av læring og kunnskap, det vil si at muligheten for å tilegne 
seg kunnskap i mindre grad enn før er avhengig av faktorer som hvor du bor/arbeider 
eller hvilket universitet du går på.


• Du finner litt informasjon her og litt der, og alt henger ikke helt sammen. 
Kunnskapsgrunnlaget du baserer deg på blir mer fragmentert enn ved klassisk 
redaksjonelt styrt kunnskapslitteratur.
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Tema: “Pipeline” for talenter 
Det er gjerne litt sent å lete etter dyktige mennesker den dagen det haster og behovet er 
der. I Trøndelag ser vi også at mange flytter til andre plasser når de er ferdige med å 
studere. Mange studenter har tilhørighet andre steder, men kan vi likevel få en større 
andel til å bli i regionen?


Hvilke program/tiltak har din virksomhet for å få de som passer inn i dine framtidige 
arbeidsoppgaver til å ville jobbe for nettopp deg den dagen du trenger det? 

Vi ser her at tiltak som graduateprogram, lærlingplasser og sponsing/synlighet i gaming-
miljø gjøres i liten grad. De bakenforliggende tallene viser at graduateprogram er 
forbeholdt få og store aktører, lærlingplasser er mest relevant for gitte bransjer, mens 
sponsing og synliggjøring mot gamingmiljø foreløpig i hovedsak er oppdaget av et knippe 
teknologi- og rekrutteringsselskap. 


“Pipeline” for talenter
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De øvrige aktivitetene, som internship/studentansettelser, masteroppgaver, synlighet 
overfor studentorganisasjoner og samarbeid med formidlere av studentarbeidskraft er noe  
mer fordelt på ulike type virksomheter. Det gjelder både bransje og størrelse. Det er 
imidlertid ganske moderat aktivitet hos de aller fleste, og vi ser at de større og mer 
ressurssterke aktørene ikke overraskende utmerker seg med høyere aktivitet også her.


Livslang læring - et samspill 
Rollen til høyere utdanning endrer seg, blant annet ved at den stadig blir mindre 
yrkesrettet og mer fokusert på relasjonelle ferdigheter og det “å lære å lære” i et livslangt 
læringsløp.


VI spurte: Vil dette endre noe for din virksomhet, og i så fall på hvilken måte?


Her er svarene noe overraskende konsentrert rundt ulike varianter av “nei”. Det er 
imidlertid også en del unntak. Et utvalg av disse finner du på neste side.


Kampen om ressursene 
Avslutningvis ser vi at 73,5 % opplever at det i noen (3), ganske stor (4) eller stor (5) grad 
blir vanskeligere å rekruttere riktig kompetanse.
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UTVALGTE MOMENTER FRA UNDERLIGGENDE SVAR OG INTERVJUER 

• Studentene er mer generalister når de kommer ut av studiene. Dette gir større 
fleksibilitet og kan også være bra på sikt i en urolig verden hvor evnen til stadig å lære 
er essensiell. Det betyr imidlertid også at virksomhetene må ta et større ansvar for den 
spesifikke opplæringen før de nyansatte vil være produktive.


• “Vi ser behovet for mer yrkesrettet utdanning og utvikling av dette. Samt behov for 
trainee ordning (har pilot) for å møte kravet til praktiske ferdigheter”.


• Flere tar til orde for at de må knytte relasjoner tidligere i studieløpet og at overgangen 
mellom studier og jobb blir mer flytende. Her ser vi mest bevissthet hos de som 
allerede er aktive.


• Grensesnittet mot utdanning blir mer uklar og de aktuelle ressursene for akkurat din 
virksomhet kan befinne seg på mange plasser. De som har stort volum på rekruttering 
vil ha et betydelige fortrinn i å kunne orientere seg. Det blir og mer utydelig for 
studentene å orientere seg mot arbeidslivet; å se hvor de passer inn.


• Større vekt på relasjonelle ferdigheter ved rekruttering, mindre på antall mastergrader


• Vi må tilby attraktivt læring og utviklingsprogram. Universitetet (NTNU) er bevisst disse 
endringene i behov, og ønsker å øke antallet etter- og videreutdanningskurs.


• Med økt digitalisering og tilhørende automatisering blir det et betydelig behov for 
omstilling og utvikling av ny kompetanse. Her vil høyere utdanning ha en rolle. Det gjør 
at det blir et større innslag av studenter med en annen alder og hverdag enn det som 
er tyngdepunktet i dag. Dette vil også være en type utdanning hvor samspillet med 
arbeidslivet forventes å bli tettere.


32



OM RESPONDENTENE 









33






Bransjetilhørighet for respondenten i private og offentlig eide foretak 

(Med deres egne ord)

IT - Finans - Eiendom - Helse - Industri - Helseteknologi - Media - Teknologi - Retail - 
Rådgivning - Digitalisering - Bedriftsrådgivning - Rådgivende ingeniør - Fornybar energi - 
Konsulent - Bolig, eiendom, kapitalforvaltning - Kunst og kultur - Logistikk - 
Arbeidsinkluderingsbransjen - Tjenesteyting - Gaming, bar, event - Leder- og kulturutvikling - 
Service håndverker - Regnskapsbransjen - Markedsføring - Dagligvare - Salgsbransjen - 
Softwareutvikling, helse - Kulturnæring/filmbransjen - Reklamebyrå - Rekruttering - Samferdsel 
- Finans/IT/Sikkerhet - Reiseliv - Investeringsvirksomhet - Rådgiving, samferdsel - Subsea 
teknologi - Bygg/Anlegg - Avfall/transport - Sportsteknologi - Eventbransjen - Oljeservice - 
Næringsutvikling - Regnskap, økonomi - Sikkerhetssteknologi - Maritim - Elektronikkutvikling - 
Rekruttering, teknologi - Eiendomsutvikling - Event - 1) Oil & Gas og 2) Marin Industri & 
Renewables - Rådgiving - Forretningsmessig rådgiving - Byggebransjen - Handel/håndverk - 
Utstyrsleverandør til boring av oljebrønner. - Medisinsk teknologi; oppstart - Næringsforening - 
Varehandel og tekstilproduksjon - Investeringer - Advokatvirksomhet - Marin sektor - 
Semiconductors - Industri - Energibransjen - Rekruttering og Consulting - Bygg- og anlegg - 
Bygg og anlegg - Juridisk rådgivning - Museum - Fornybarenergi - Laboratorium - Skogbruk - 
Medlemsorganisasjon, kommunesektor - Reiseliv - Konsulentselskap, IT og 
organisasjonsutvikling - Bemanningsselskap - Havbruk - Transport - Tech transfer/Venture - 
Programvare,offshore - Medisinsk teknologi - Investeringsselskap - Bygg & anlegg - 
Rådgivende virksomhet - Bilbransjen - Tiltaksbedrift - Regnskap - Rådgivning - Consulting - 
Produksjon av møbel/innredning - Selskapslokaler, event, konferanse, arrangementer - IT samt 
Retail - Persontransport - Utvikling for halvlederindustrien - Investor - Undervisning & forskning 
& formidling - Post - B2b - Hotel og overnatting
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For de som oppgir offentlig forvaltning, 
beskriver de sin tilhørighet som følger: 


Forskning og utdanning - Opplæring - Finans - 
Helse og kultur - Utdanning

 - Annet - Bygg og anlegg - Forsvar - Miljø - 
Kommunale tjenester - Universitet - Utdanning og 
forskning
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