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sier de er klar for 
å lære nye 
ferdigheter eller 
lære et nytt yrke 
for å ha en jobb i 
fremtiden

77%

40% forbedret sine 
digitale 
ferdigheter under 
pandemien

Hopes & Fears 2021

79% av lederne 
bekymrer seg over 
tilgang på ansatte 
med riktig 
kompetanse 

79%



Innenfor Industri 4.0 vil en rekke teknologier påvirke virksomheter i 
stadig større grad - Dette krever vesentlig kompetansepåfyll
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2. Digitalisering 

av produkt- og 

tjenestetilbud

Dataanalyse som 
kjernekompetanse

Dataanalyse som 
kjernekompetanse

Cloud Computing IoT-plattformer

Autentisering og 
svindel-deteksjon

Avanserte menneske-
maskin grensesnitt  

Lokasjons-
gjenkjenning

Mobile enheter

Utvidet virkelighet 
(AR) / wearables

Omnikanal kunde-
interaksjon og 
kundeprofilering

Stordata analyse og 
avanserte algoritmer

Smarte sensorer 3D-printing

Droner

Virtuell virkelighet (VR)



“Det handler ikke bare om digitale ferdigheter men 
ferdigheter for en digital hverdag”

● Digitale ferdigheter er selvsagt vesentlige, men de er bare en del av bildet

● Alle trenger digital forståelse for å kunne se potensialet i ny teknologi som 
ledd i å kunne forbedre, forsterke eller endre dagens roller og  arbeidsoppgaver 

● Men; ansatte og organisasjonen trenger også endringskompetanser - slik at vi 
kan tenke, agere og blomstre i en mer uforutsigbar og digitalisert hverdag 
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Fremover blir utvikling av kognitive ferdigheter like viktig 
som utvikling av fagkompetanse / tekniske ferdigheter

Endringsvilje og 
nysgjerrighet Kommunikasjon

Kreativ tenkning

Problemløsning
Samarbeid

Selvledelse

Lederskap

Tverrfunksjonelle 
ferdigheter

Relasjonsferdigheter 

Empati og emosjonelle 
ferdigheter 

Analytiske ferdigheter 



Kompetanseheving/ 
kompetansedreining
- Hva kreves? ● Motivasjon

● Selvtillit
● Visjon for en ny funksjon eller rolle  
● Utvalgte nye ferdigheter  
● Høy kvalitet på opplæring 
● Individuell, teknisk og økonomisk støtte
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PwC anbefaler fem byggeklosser for å bygge relevant 
kompetanse for fremtiden

Vurdere dagens 
arbeidsstyrke og 

sette retning

Bygge en 
fremtidsrettet 

kompetansestrategi
Legge det kulturelle 

grunnlaget
Utvikle og 

implementere nye 
ferdigheter 

Evaluere resultater og 
avkastning

Beskriv fremtidig 
kompetansebehov - forstå 
effekt av automasjon og 
digitalisering 

Bygg en kultur som 
tilrettelegger for endring og 
riktig atferd

Skap rom og tid for læring Mål effekten av investering i 
læring og utvikling

Vurder kapabilitetene til 
dagens arbeidsstyrke 

Inspirer til ansattdrevet 
innovasjon og 
kompetanseutvikling 

Design og lever 
læringsopplevelser som 
engasjerer

Følg opp ansatt-
engasjementet underveis

Identifiser ferdighetsgap, 
skjevheter i kompetanse og 
tilgrensende roller

Legg til rette for 
kompetanseheving som 
skaper mestring og økt 
medarbeidertilfredshet

Bygg digital kompetanse, gjør 
digitale verktøy til en naturlig 
del av læringsopplevelsen

Benchmark lærings-og 
utviklingsfunksjonen

Fokus på målrettede, 
individuelle læringsreiser tett 
knyttet til bedre utførelse av 
arbeidsoppgavene

Kompetansestrategien må 
være levende  - Hyppig 
gjennomgang og oppdatering

Gjør inkludering til en prioritet 
- behov for ny/endret 
kompetanse treffer bredt

Forsterk kapasiteten til 
utvikling og opplæring, og 
invester i relevant teknologi

Test ulike alternativer og 
skaler opp programmer og 
aktiviteter som skaper mest 
verdi 

Valider endringsbehovet
Skap motivasjon og aksept 
og tilpass belønning og 
insentiver



Fra dokumentert gjennomføring…   til …måling av oppnåelse (performance) 

FOKUS FREMOVER

Selskapsdrevet

Compliance

Event-basert

Klasserom og fullføring

Kunnskapskrav

Behovsdrevet

Personlig og relevant

Når- og hvor som helst

Sosialt og samarbeid

Kunnskapsdrevet

HISTORISK FOKUS «THE BIG SHIFT»

Digitalisering

Kundebehov

Raske endringer

Digitalisering, økt kundefokus og raske endringer tilsier mer 
behovsdrevet, fleksible og personlig relevante læringsløsninger

“Ny 
kunnskap 

akkurat når 
jeg trenger 

det”



70%: Opplevelsesbasert læring 20%: Sosial læring 10%: Formell 
læring

70% av tiden bør fokuseres på læring gjennom 
utføring av  arbeidsoppgaver.  

20% av læringen skjer gjennom samhandling 
med andre mennesker

10% av utviklingen skjer gjennom 
formelle fora, eksempelvis klasseromskurs 
eller utdanningsprogrammer. 
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For å lykkes er det viktig å forstå hvordan og hvor 
læring finner sted - 70-20-10
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Noen avsluttende betraktninger



Seks punkter som oppsummerer budskapet 
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Stak ut en tydelig kurs og  gå foran med et 
godt eksempel 

Identifiser de viktigste kapabiliteter som skal til for 
å lykkes, og gapet i forhold til dagens kompetanse 

“Upskilling” og “reskilling” er begge helt 
vesentlige  

Bygg på, og forsterk det kulturelle 
grunnlaget i organisasjonen

tilrettelegg tid, og skap energi og 
motivasjon for å lære  

Invester i teknologistøttet læring og 
mål resultater fra læringsaktiviteter
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