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0 Forord

I forbindelse med fremtidig arbeid med strategisk næringsplan i Sandefjord 
kommune har vi bistått med å kartlegge nåværende og fremtidige 
kompetansebehov i næringslivet i Sandefjord.

Prosjektet har kartlagt dagens næringsliv og kompetansebehov om 5 - 10 år 
gjennom analyse av data fra SSB, NAV og Proff Forvalt, samt en 
spørreundersøkelse sendt ut gjennom de tre næringsforeningene i 
Sandefjord.

Deltagerne i prosjektet har vært Sandefjord kommune, Sandefjord 
Næringsforening, Sandefjord Byen Vår, Sandefjord Håndverks- og 
Industriforening og NAV.

Vi ønsker å takke Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening, 
Sandefjord Byen Vår og Sandefjord Håndverks- og Industriforening for 
bistand med utsendelse av spørreundersøkelse. Vi retter også en stor takk til 
utviklingsenheten i Vestfold og Telemark Pluss (VT+) som har delt 
datamateriale1 med oss til bruk i analysen.

Rapporten er basert på statistiske data, samt en spørreundersøkelse for å 
kartlegge dagens kompetanse i Sandefjord og nærliggende kommuner, og 
rapporter om samfunnstrender for å beskrive fremtidig kompetansebehov i 
kommunen.

1vtfk.no/meny/om-regionen/statistikk/kompetanse

http://www.vtfk.no/meny/om-regionen/statistikk/kompetanse/
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Denne rapporten er utarbeidet for Sandefjord kommune og næringsforeningenes interne bruk i forbindelse med utarbeidelse av strategisk næringsplan.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i spørreundersøkelser, åpent tilgjengelig informasjon som det er henvist til i rapporten og på 
PricewaterhouseCoopers (PwCs) egne kilder.

PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har 
ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av den informasjonen som er gjort tilgjengelig. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for  
Sandefjord kommune og næringsforeningene og PwC. Partene har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i
samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller 
distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av partene eller andre som følge av at vår rapport eller utkast 
til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet.

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse 
med vårt arbeid. 

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.

Ansvar
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Forord og anvar

Innledning  
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Oppsummering

Demografi
Både befolkningsframskrivning, oversikt over sysselsatte etter yrker, og andel sysselsatte i aldersgruppen 60-75 viser økende andel eldre i fremtiden og i 
flere yrker. Dette vil kunne påvirke behovet for kompetanseutvikling på bestemte fagområder. Det vil bety et økt behov for sysselsatte innen helse og 
velferd blant annet for å ta vare på de eldre, og i tillegg vil det i enkelte yrker være et behov for å erstatte de som går av med pensjon. Tallene viser at det 
er stor andel sysselsatte over 45 år i yrker som ledere og politikere, medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg, transportmedarbeidere og 
operatører av mobile maskiner mv., realister, sivilingeniør mv. og ingeniører og innen en del læreryrker (som lektorer, yrkesfaglærer). Tilgang på ung 
arbeidskraft på disse områdene vil kunne dekkes gjennom gode utdanningstilbud innen bestemte fagområder og god rekruttering. Antallet unge vil i 
følge befolkningsframskrivningen synke, noe som og vil kunne påvirke behovet for blant annet barnehageansatte og lærere. En nedadgående trend med 
lavere andel sysselsatte under 45 år i yrker som barnehage- og skoleassistenter mv. og grunnskole- og førskolelærere vil derfor ikke være vesentlig for å 
opprettholde tilbud på området.

Bosetningsmønster
Bosettingsmønster og mobilitet vil kunne påvirke tilgang på arbeidskraft i Sandefjord kommune. Med et godt veinett (E18) og et i fremtiden (2025) 
raskere tog, vil arbeidsmulighetene utenfor kommunen for Sandefjordinger øke ytterligere ved at pendling til nærliggende områder og Oslo vil ta kortere 
tid. Samtidig vil det for flere også bli enklere å pendle til Sandefjord. Per i dag pendler rundt 10 000 både inn og ut av kommunen. Grovt sett finnes det 
innen sekundærnæringer, og noe innen varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessige tjenester, eiendom samt innen 
undervisning flere arbeidsplasser enn det finnes arbeidstakere i kommunen innen de næringene, og flere pendler totaltsett  inn. Et mål kan være å holde 
på arbeidsstyrken innenfor kommunen slik at kommunen i større grad blir selvforsynt med arbeidstakere, særlig hvis det ved en fremtidig næringsvekst i 
kommunen vil være mulig å tiltrekke bosatte personer tilbake til jobb i Sandefjord kommune.

Teknologisk utvikling og digitalisering
Over 75 % av bedriftene som besvarte spørreundersøkelsen er positivt påvirket av teknologiutvikling. I oversikten over næringer viser det seg at 
næringen informasjon og kommunikasjon har økt de siste årene. Mange undergrupper i næringen omhandler nettopp områder relatert til 
teknologiutvikling og digitalisering. En positiv utvikling er blant annet å se innen yrker som som serviceelektronikere og tele- og ikt-installatører mv. og 
IKT-teknikere der en stor andel er under 45 år. For enkelte yrkesgrupper som kan være viktige for teknologiutvikling og for omstilling mot det grønne 
skiftet, kan en høy andel sysselsatte over 45 år være ugunstig, eksempelvis ingeniører og sivilingeniører. På disse områdene vil det være gunstig å 
tiltrekke kompetanse til kommunen, samt styrke kompetanse til nåværende sysselsatte etter behov.

Flere globale og nasjonale trender vil i fremtiden påvirke kompetansebehovet i næringslivet i Sandefjord kommune. Kommunen har til dels mulighet til å påvirke 
endringene næringslivet står overfor gjennom strategier, satsinger og utvikling i kommunen.
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1 Klimaendringer - det grønne skiftet
De fleste næringer blir påvirket av klimaendringer og behov for grønt skifte. Respondentene i undersøkelsen bekrefter også dette. 44 % av bedriftene i 
spørreundersøkelsen er positivt påvirket av det grønne skiftet, mens omlag 40 % ser for seg at det i et 5-10 års perspektiv vil skape nye muligheter for 
dem.
Noen næringer må tilpasse seg krav og behov knyttet til grønt skifte. Andre næringer har en historie og en kompetanse som gjør at de kan utnytte 
forretningsmuligheter i det grønne skiftet. En fallende utvikling i antallet sysselsatte i industrien kan antakelig bremses ved å utnytte ledig kompetanse 
mot omstilt, ny grønn industri. 

Internasjonalisering
Sandefjord kommune har god innflytting av innvandrere, en internasjonal skole, en internasjonal flyplass i egen kommune og et stort industrikonsern 
med omfattende global tilstedelværelse (Jotun). Dette kan utnyttes til å styrke næringslivet mot økt globalisering og internasjonalisering. Deler av 
næringslivet møter konkurranse fra utenlandske aktører, men globaliseringen åpner også for nye muligheter. Språklig og kulturell kompetanse vil være 
viktig i denne utviklingen.
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1 Rekruttering av unge
For å dekke framtidig kunnskapsbehov i næringslivet må man se til den unge 
delen av befolkningen og deres utdanning. Andel under utdanning per i dag i 
kommunen, særlig i videregående skole og fagskoler, vil kunne gi et pekepinn på 
fremtidig tilgjengelig kompetanse særlig innen yrkesfag. For å evne i fremtiden å 
ha riktig kompetanse tilpasset næringslivets behov må utdanningstilbudet 
tilpasses de fremtidige behovene blant annet på IKT, digitalisering, teknologi og 
fagutdannelser. En stor nok andel elever må rekrutteres inn i ulike yrkesfag, status 
for fagene må økes og det må satses på yrkesutdanninger som håndsverksfag.

Høyere utdanning og videreutdanning
Tilbud innen høyere utdanning og rekruttering vil være viktig for at næringslivet 
skal få inn riktig kompetanse i tillegg til videreutdanning. Ansatte i dag skal ikke 
kun ha kompetanse innen sitt fagfelt, men de må i tillegg ha kompetanse på andre 
områder som IKT. Nærmest uavhengig av yrke er digital kompetanse viktig. 
Kompetanseutvikling er noe som kontinuerlig må utvikles for at arbeidstakerne 
både skal kunne tilpasse seg trender eller omstille seg til andre behov og fortsette 
å være ettertraktet.

Å satse på utdanninger og videreutdanninger for ansatte innenfor spesifikke 
områder (som digitale ferdigheter eller spisskompetanse innen logistikk o.l.), vil 
kunne gi både bedrifter og ansatte merverdi. Et forslag er å etablere samarbeid 
med utdanningsinstitusjoner. For Sandefjord vil det være relevant å se til 
nærliggende utdanningsinstitusjoner som videregående skoler, høgskoler og 
universiteter for å bygge kompetansen som næringslivet trenger. Eksempelvis har 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en bred portefølje av både ordinære studier og 
videreutdannelser1, men det kan også være mulighet for å etablere nye samarbeid 
på områder der næringslivet i kommunen ser behov. Gokstad Akademiet tilbyr 
utdanning og kurs innen ettertraktede områder som digital markedsføring, salg, 
markedsføring og ledelse, front- og backend-utvikling2. Andre muligheter er å 
skape flere kompetansemiljøer i kommunen eller i regionen for å dele erfaringer 
og kompetanse, såkalte klynger. Ett eksempel på klynge kunne være logistikk.

Tiltrekke seg arbeidstakere til kommunen
For at både nyutdannede og erfarne arbeidstakere med ønsket kompetanse skal 
bli tiltrukket til og forbli i Sandefjord kommune, må nærligslivet og kommunen 
være attraktive. Verdier hos arbeidsgivere og prioriteringer vil kunne være 
faktorer som er positive for å tiltrekke seg arbeidstakere. For eksempel vil sosialt 
ansvar og bærekraft kunne være viktig for mange. Kommunen må evne å være og 
forbli attraktiv i form av tilbud til sine innbyggere, fra tilgang på ulik type 
arbeidsplasser, god barnehagedekning til kultur- og fritidstilbud til både barn, 
unge og voksne.

Omstillingsevne og nyutvikling
Sandefjord kommune har en noe lavere andel sysselsatte med høyere utdannelse. 
For å utnytte muligheter som ligger i teknologi, digitalisering og det grønne skiftet 
vil det være viktig å tiltrekke seg slik kompetanse og skape nye muligheter.

Det grønne skiftet ser vi skaper behov for ny kompetanse innen områder som 
hydrogenproduksjon, fornybar energi (havvind, solenergi), batteriproduksjon og 
-resirkulering, resirkulering av materialer i bruk eller innenfor eiendom og 
eiendomsutvikling med tanke på energiutnyttelse og gjenbruk. Her kan 
kommunen lære av andre, som eksempelvis Fredrikstad/Øra (gjenvinning og 
resirkulering) og Grimstad (batteriproduksjon), for å nevne noen. 

Allerede har næringslivet i kommunen blitt et senter  for netthandel og logistikk 
og utvikling av teknologi knyttet til dette. Det er etablert muligheter for gündere 
gjennom Gründeriet3, og en videre satsning på entreprenørskap og nyetableringer 
kan være positivt for utviklingen i kommunen.

Digital Norway
Digital Norway er en non-profit organisasjon startet i 2017 av 15 engasjerte 
næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et 
spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Her kan man få tilgang på gode 
og enkle kurs og veiledere som er relevante for bedrifter som på spesifikke 
områder ikke selv har kompetanse eller erfaring på alt fra skytjenester og 
bærekraft til styrearbeid.

Anbefalinger  for fremtidens arbeidstakere og 
arbeidsmarked

1 usn.no/studier/videreutdanning
2 gokstadakademiet.no/studier
3 grunderiet.no
4 digitalnorway.com
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Innledning
Bakgrunn, trender i samfunnet og fremgangsmåte for 

kartlegging. 
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For å dekke fremtidens behov for  kompetanse og arbeidskraft må trender 
hensyntas både ved utdannelsestilbud til unge og ved kompetansebygging av 
eksisterende arbeidsstyrke.

Megatrender og nasjonale trender endrer samfunnet og arbeidsmarkedet, og 
påvirker behovet for ferdigheter og etterspørsel etter arbeidskraft.

I arbeidsmarkedet gjør trendene seg synlige gjennom blant annet raske 
endringer, økende grad av automatisering og digitalisering. For å møte disse 
endringene må arbeidsmarkedet tilpasses og kompetanse bygges.

NOU 2020:2-rapporten “Fremtidige kompetansebehov III”1 peker på
● teknologisk utvikling
● jobbpolarisering
● det grønne skiftet
● sentralisering og aldring

som viktige drivere for fremtidens kompetansebehov.

Samtidig er det en høyere etterspørsel etter flere yrker i dagens 
arbeidsmarked i Norge enn tilgjengelige arbeidstakere. Særlig mangel er det 
innen:

● helse, pleie og omsorg (særlig helsefagarbeidere og sykepleiere)
● yrkesfag (særlig snekkere og tømrere)
● IKT-kompetanse (særlig IKT-utviklere)

For noen av yrkene skyldes mangel på arbeidskraft svak rekruttering og høyt 
frafall fra utdanningen, mens for andre er det for lav utdanningskapasitet. 
Dagens behov dekkes også i en del yrker av utenlandsk arbeidskraft.

I nasjonal kompetansepolitisk strategi2 er målet å bidra til:
● innovasjon, produktivitet og konkurransekraft i arbeidslivet
● velferd og fordeling i samfunnet
● utvikling og mestring for den enkelte

1 regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-2/
3 regjeringen.no/no/dokumenter/nkps/

Bakgrunn
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Teknologisk utvikling og digitalisering
Verden blir stadig mer digital. Lockdown under Covid-19 har ført til ytterligere behov for teknologisk utvikling i flere virksomheter.  
Utvikling av ny teknologi gir både nye muligheter og nye utfordringer.

De store trendene

Klimaendringer - det grønne skiftet
Klimaet er i endring, og FNs bærekraftsmål som ble etablert i 2015 for å begrense menneskers negative påvirkning på klimaet, er 
blitt viktige for svært mange mennesker, bedrifter og virksomheter. 

Internasjonalisering
Internasjonalisering gjennom avtaler, forskning og utdanning, flyt av varer, tjenester og arbeidskraft på tvers av landegrenser er en 
pågående driver som vil påvirke næringsliv og samfunn også i de kommende årene. Dette gir norske bedrifter muligheter, men 
skaper også konkurranse fra utenlandske selskaper i det norske markedet.

Demografi 
Demografiske trender i Norge indikerer at befolkningen vil se en økning i antall alderspensjonister. Samtidig vil antall unge i 
aldersgruppen 0-19 år gå nedover, sammenlignet med de over 67 år. Mangfoldet i befolkningen øker.

Bosetningsmønster 
Trender i befolkningsutviklingen viser økt urbanisering, spesielt blant unge. Mindre sentrale områder vil oppleve mer fraflytting av 
unge mennesker.  
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Lokale trender

1 time 52 min

2021

1 time 37 min -15 min

1 time  15 min (ca) -15 min -22 min

2025

2032

Utbedringene på Vestfoldbanen vil legge til rette for 
hyppigere togavganger og kortere reisetid. I 2032 vil reisetid 
mellom Oslo S og Sandefjord bli rundt 37 minutter kortere. 

Satsing i næringslivet
Sandefjord har lang historie som sjøfartsby, og stor satsing på 
gründervirksomhet gjennom blant annet Gründeriet1. I tillegg ser vi at 
tidligere gründere har vært vellykkede og bidrar med kapital i nye satsninger. 
I dag ser vi at teknologi og netthandel er blitt viktige næringer i kommunen. 
Fokuset på digitalisering og teknologi vil også øke i tiden framover. Den 
globale trenden på området understreker dette. Fremtredende nye næringer i 
Sandefjord kommune er blant annet digitalisering, netthandel, sosialt 
entreprenørskap, kultur og opplevelsesturisme. Sandefjordsregionen er og et 
logistikksentrum med flyplass, ferge, togforbindelse (se under), Borgeskogen 
logistikkareal, utstrakt distribusjon fra netthandelen i Fokserød-området, i 
tillegg til nærliggende havnområder og logistikkmiljø i Larvik. 

Nye togspor på Vestfoldbanen
Omfattende utbedringer på Vestfoldbanen som legger til rette for økt fart på 
strekningen og dobbeltspor vil gjøre det lettere å pendle til blant annet Oslo 
fra Sandefjord. Planlagte utbedringer gjennom mot Tønsberg skal stå ferdig i 
2025 og kutte reisetid til Oslo S med rundt 15 minutter. Videre vil strekningen 
gjennom Sandefjord til Larvik skal stå ferdig i 2032 og skal kutte reisetid 
ytterligere og øke antall avganger til to avganger hver time hver vei3, 4.

Færre yngre innbyggere
Sandefjord har befolkningsmessig sett en lav andel av innbyggere i alderen 
20-40 år. En mulig årsak kan være at dette er et resultat av større trender 
nasjonalt og globalt knyttet til økt urbanisering (blir f.eks. værende i Oslo 
etter studiene). En annen mulig årsak kan være mangelen på høgskole eller 
annen utdanning på tilsvarende nivå.  

Digitalisering
Netthandel

Smartby
Sosialt entreprenørskap

K
ul

tu
r

Opplevelsesturisme

1 sandefjordnaringsforening.no
2 tenksandefjord.no
3 banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen
4 jernbanedirektoratet.no/no/container-side/jernbanear/artikler/slik-forbedres-togtilbudet2/
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Rapporter
Vi har gått gjennom utvalgte nasjonale rapporter for å danne et bilde av 
dagens trender og fremtidige behov. Vi har blant annet sett på 
NOU-rapporter, rapporter fra SSB, NAV og et antall forskningsrapporter.

Rapportene har dannet grunnlag for et utvalg av statistiske data til analyse 
og spørreundersøkelse. Videre har vi brukt rapportene som en del av 
grunnlaget for vurdering av fremtidige behov.

Analyse av statistiske data
Statistisk data har vi hentet fra SSB og NAV. I tillegg har vi fått tilgang på 
ytterligere data fra VT+. Dataene har vi analysert ved bruk av PowerBI. Vi 
har sammenstilt data, og på enkelte områder har vi gjort framskrivinger og 
sett på trender. De historiske dataene viser historisk og dagens 
kompetanse og sysselsetting, mens trender og fremskrivning brukes for å 
få et bilde av fremtidige behov.

Spørreundersøkelse
Gjennom de tre næringsforeningene i Sandefjord kommune har vi sendt ut 
en spørreundersøkelse for å kartlegge kompetansebehovet til næringslivet 
i Sandefjord ytterligere. 

Spørsmålene i undersøkelsen omhandlet bedriften, tilgang på kompetanse 
og fremtidsutsikter. Undersøkelsen ble sendt ut den 18.11.21 og har vært 
åpen frem til 7.12.21 med én purring. 

Det kom inn 61 svar på undersøkelsen, med flest svar fra bygg- og 
anleggsvirksomhet (24,6 %), varehandel og reparasjon av motorvogner 
(19,7 %) og annen tjenesteyting (14,8 %). Enkelte næringer som er store i 
kommunen, som helse- og omsorgstjenester og undervisning er lavt 
representert, da undersøkelselsen hovedsaklig gikk ut mot det private 
næringslivet.

Ca. 70 % av bedriftene hadde under 50 ansatte. Resultatene fra 
undersøkelsen brukes i rapporten til å underbygge trender og behov i 
næringslivet i kommunen. Enkelte resultater presenteres i tillegg særskilt. 
Responsen på undersøkelsen er såpass lav at dataene kun kan brukes 
indikativt. De representerer ikke nødvendigvis det samlede næringsliv i 
Sandefjords oppfatning av problemstillingene. 

Avgrensning og forutsetninger
Rapporten fremlegger hovedsakelig en kvalitativ vurdering av fremtidig 
kompetansebehov i næringslivet i Sandefjord basert på dagens status og 
globale og lokale trender.

Kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke ble 1.1.2017 slått sammen. 
Data fra før 2017 er derfor slått sammen for å være sammenlignbare med 
data fra 2017 og framover. Delingen av Stokke mellom to kommuner er 
ikke hensyntatt (deler av Vear ble overført til Tønsberg kommune).

Fremgangsmåte
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Næringsliv og sysselsetting i 
Sandefjord

Næringslivet, sysselsatte, befolkning, innvandring og 
internasjonalisering 
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Næringslivet i Sandefjord kommune

Andel sysselsatte i ulike næringer (2020)1

Den største andelen av sysselsatte i Sandefjord kommune 
jobber innen:

● helse- og sosialtjenester
● varehandel og reparasjon av motorvogner
● industri
● bygge- og anleggsvirksomhet
● undervising

Gruppen ”andre” utgjør tilsammen en stor andel av 
totalen.

Tall fra Proff Forvalt2 viser at det per 2020 er i overkant av 
12 000 bedrifter registrert med foretaksadresse i 
Sandefjord kommune. Rundt en-tredjedel (ca. 4250) er 
aksjeselskap, og rundt en-fjerdedel enkeltmannsforetak 
(ca. 3350).

Det største selskapet i omsetning og ansatte er 
industriselskapet Jotun, med i overkant av 1000 ansatte, 
etterfulgt av selskaper innen næringen varehandel og 
reparasjon av motorvogner (Komplett ASA og Fatland AS).

Nærmere 5500 personer i Sandefjord kommune er ansatt 
innen kommunal forvaltning, ca. 780 sysselsatte med 
arbeidssted i Sandefjord kommune jobber for 
statsforvaltningen og ca. 500 innen fylkeskommunal 
forvaltning3.

1 SSB, tabell 07984
2 forvalt.no
3 SSB, tabell 13122

Andre næringer
10285 (34,7 %)

Undervisning
2306 (7,8 %) Bygge- og anleggsvirksomhet

3384 (11,4 %)
Industri

3281 (11,1 %)

Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 

4824 (16,3 %)

Helse- og sosialtjenester
5542 (18,7 %)

Totalt
29595
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Det har spesielt vært en sterk økning i sysselsatte innen 
bygge- og anleggsvirksomhet i Sandefjord kommune, mens 
innen industri har det vært en markant nedgang over flere 
år. Noe av nedgangen kan skyldes økt grad av automatisering 
av tidligere manuelle oppgaver. Begge er næringer som 
krever både fagutdannelse og ingeniørkompetanse. En 
nedgang innen industri behøver ikke å være negativ, og kan 
bringe med seg muligheter. For eksempel kan det være mulig 
å utnytte tilgjengelig kompetanse innen nyetableringer og 
omstillinger knyttet til trender som bærekraft og det grønne 
skiftet. Likevel kan det ved mangel av omstillingsevne være 
en risiko for at kompetanse går tapt.

Også innen helse- og sosialtjenester har det vært en gradvis 
økning av sysselsatte, som kan være positivt med tanke på en 
økende aldrende befolkning. Utviklingen i antall sysselsatte 
innen undervisning har vært noe synkende, og kan ha 
sammenheng med trenden knyttet til færre unge.

Innen transport og lagring har det de siste to årene vært en 
kraftig nedgang i antall sysselsatte. Automatisering kan også 
her være en grunn. Med tanke på økt netthandel og mange 
slike bedrifter i kommunen, er dette en utvikling som kan 
være interessant å følge.

En annen interessant utvikling er å se innenfor informasjon 
og kommunikasjon som har hatt en jevn økning. Dette er en 
bred næring som spenner fra mer klassiske tjenester som 
forlagsvirksomhet, radio, film- og musikkproduksjon til 
tjenester relatert til teknologiutvikling og digitalisering som 
informasjonsteknologi, databehandling, datalagring og drift 
av web-portaler.

Utvikling av næringslivet i Sandefjord 
kommune

Helse- og sosialtjenester

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Bygge- og anleggsvirksomhet

Industri

Undervisning

Transport og lagring

Informasjon og kommunikasjon

1 SSB, tabell 07984

Antall sysselsatte per næring i årene 2010 - 20201
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En utvidelse av hovednæringsområder viser hvordan 
utviklingen av undernæringsgrupper har vært i årene 2010 - 
2020 etter antall sysselsatte.

I figuren til høyre er utvalgte undernæringsområder innen 
bygge- og anleggsvirksomhet og industri blitt valgt ut for å se 
nærmere på utviklingen.

Det har vært en nedgang i detaljhandel (untatt med 
motorvogner), før næringen fikk et lite oppsving i 2020 
igjen. Også agentur- og engroshandel (untatt med 
motorvogner) har hatt en nedgang siden 2010.

I kjemisk industri har det vært en nedgang i årene 2015 til 
2019, før industrien fikk et oppsving igjen i 2020.

I bygg- og anleggsbransjen har det vært en vekst i alle tre 
undernæringer de siste ti årene, og særlig innen spesialisert 
bygge- og anleggsvirksomhet.
 

Utvikling av utvalgte undernæringer i 
Sandefjord kommune

1 SSB, tabell 08536

Antall sysselsatte i utvalgte undernæringer i årene 2010 - 20201
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Detaljhandel, unntatt med motorvogner

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Oppføring av bygninger

Næringsmiddelindustri
Kjemisk industri

Anleggsvirksomhet

Transportmiddelindustri ellers
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Figuren viser hvilke hovedyrker de sysselsatte i 
Sandefjord kommune jobber innen fordelt etter 
aldersgrupper.

Følgende yrkeskategorier har flest sysselsatte:
● salgs- og serviceyrker ( ca. 6930 personer)
● akademiske yrker (ca. 5680 personer)
● høygkoleyrker (ca. 4120 personer)
● ledere og politikere (ca. 2590 personer)
● håndverkere (ca. 2680 personer)

Det er noe ulik fordeling mellom yrker og 
aldersgrupper, samt utdanningsnivåer (ikke vist i 
figur).

En stor andel yngre arbeidstakere (under 31 år) 
jobber innen salgs- og serviceyrker, etterfulgt av 
håndverksyrker, akademiske yrker og 
høgskoleyrker. Naturlig nok, da en del fortsatt er 
under utdannelse,  har flesteparten (nesten 80 %) 
av de sysselsatte i denne aldersgruppen grunnskole 
eller videregående skole som høyeste utdanning. 
Over halvparten sysselsatte innen salgs- og 
serviceyrker har videregående skole som høyeste 
utdannelsesnivå.

For arbeidstakere mellom 46-60 år, der en del av 
disse om 5-10 år vil nærme seg pensjonsalder, 
dominerer akademiske yrker, etterfulgt av salgs- og 
serviceyrker og høgskoleyrker. I denne gruppen 
dominerer videregående utdanning etterfulgt av 
universitets- og høgskoleutdanning.

Sysselsatte etter yrker i Sandefjord kommune

Sysselsatte etter aldersgrupper og yrkesgrupper (2020)1

60-74 år

46-60 år

31-45 år

15-30 år

- Bønder, fiskere, mv.
- Uoppgitt og militære yrker

- Selvstendige

- Renholdere, hjelpearbeidere, mv.

- Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere, mv.

- Kontoryrker

- Håndverkere

- Ledere og politikere

- Høgskoleyrker

- Akademiske yrker

- Salgs- og serviceyrker

1 SSB, spesialbestilte data av VT+
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Statistikk fra SSB1 viser at det er forventet en vekst i 
befolkningstallet i Sandefjord kommune de neste 5-10 årene 
uavhengig av scenario. 

Veksten i hovedalternativet vil i stor grad skyldes en økning i 
befolkning over 67 år som lever lengre. Det er særlig gruppen 
75 år og eldre som vil øke kraftig. I hovedalternativet vil 
befolkningen under 35 år være synkende. I gruppen mellom 
35-66 år vil det være en vekst de neste 5 og 10 årene, for så å 
flate ut. Dette er i tråd med nasjonal trend sett for 
demografiske endringer med en aldrende befolkning, og 
mindre tilvekst av unge.

En slik trend vil både kunne påvirke behovet for pleie- og 
omsorgstjenester for eldre (økning av arbeidsplasser innen 
helse og omsorg) og yngre i kommunen (nedgang i behov for 
barnehageplasser, skoler og annet).

Befolkning
Befolkningsframskrivning for Sandefjord kommune etter ulike scenarioer1

Befolkningsframskrivning for Sandefjord kommune etter aldersgrupper - 
hovedalternativet1

1 SSB, tabell 12882 

Økning i befolkning
1 menneske = 1000

Å
r

Hovedalternativet 63 764 68 890

Ingen flytting 63 764 63 886

Lav nasjonal vekst 63 764 65 690

Ingen nettoinnvandring 63 764 66 379

Sterk aldring 63 764 66 887

Lav nettoinnvandring 63 764 67 826

Høy nettoinnvandring 63 764 70 300

Svak aldring 63 764 70 784

Høy nasjonal vekst 63 764 71 988

Aldersgrupper

2020 2035
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Innvandring og internasjonalisering

En annen dimensjon av demografiske endringer i 
befolkningen er større grad av mangfold. Innvandringen 
til Norge, og også til Sandefjord, varierer med 
situasjonen i andre deler av verden. Kommune og 
næringsliv kan velge å se dette som en mulighet som 
kan henge sammen med en annen trend: 
internasjonalisering og globalisering.

Teknologiutviklingen har gjort verden mindre og åpnet 
for handel av varer og tjenester på tvers av 
landegrenser.

Å bygge videre på den kulturelle og språklige erfaringen 
nye innbyggere har, kan være med på å styrke den delen 
av næringslivet som ønsker å satse internasjonalt. For 
noen vil det være en nødvendighet, ettersom 
konkurransen øker den andre veien.

I tillegg kan et samarbeid mellom næringsliv og 
eksempelvis Skagerak International School kan bidra 
mot å styrke kommunen og næringslivet mot økende 
globalisering og internasjonalisering.

Jotun med sin mer enn hundreårige, internasjonale 
erfaring har antakelig mye å lære små og store 
virksomheter i kommunen og regionen.

Netto innvandring til Sandefjord kommune (i antall personer)1

Arbeidsledige og på tiltak i prosentandel av arbeidsstyrken (i prosent)2

1 SSB, tabell 07210
2 SSB, tabell 07115
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Figuren viser det samme som vi ser i andre sammenhenger. Det er store etterspørsel eller sykepleiere og jordmødre. Her var det i november 47 ledige stillinger i 
Sandefjord, men ingen søkere. Gapet tilsvarer altså antallet ledige stillinger. Derimot ser det ut til for eksempel å være god balanse i tilbud og etterspørsel blant 
førskolellærere: Det er seks ledige stillinger og fem søkere.

Gap mellom antall søkere og antall ledige stillinger - basert på tall fra NAV - november 2021
På de følgende sidene har vi sortert yrkene basert på fallende gap (overskudd ledige stillinger - underskudd ledige stillinger)
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Alle yrkene i disse kategoriene viser positivt gap. Det betyr at det er flere søkere enn det er ledige stillinger. Det kan være interessant å se nærmere på disse yrkene 
ettersom spørreundersøkelsen viser at det er etterspørsel etter håndverkere og andre fagarbeidere. Blant kategoriene her er det flere av disse, men det viser at det er flere 
ledige enn det er etterspørsel.

Gap mellom antall søkere og antall ledige stillinger - basert på tall fra NAV - november 2021
På de følgende sidene har vi sortert yrkene basert på fallende gap (overskudd ledige stillinger - underskudd ledige stillinger)
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På denne siden viser vi yrker der det er et betydelig gap mellom antall ledige stillinger og søkere i den forstand at det flere søkere enn det er tilgjengelige stillinger. Lengst 
til høyre finner vi vakthold og vaktmestere og salgskonsulenter og lignende der det “mangler” henholdsvis 14 og 15 stillinger. Også her ser vi for IKT-yrker det vi så for 
fagarbeidere og håndverkere: Mens spørreundersøkelsen indikerer stor etterspørsel etter IKT-kompetanse, ser vi her at det er et betydelig overskudd av tilgjengelig 
kompetanse. Vi må likevel gjøre oppmerksom på at både i spørreundersøkelsen og her i tall fra NAV, er det et begrenset utvalg over begrenset tid.

Gap mellom antall søkere og antall ledige stillinger - basert på tall fra NAV - november 2021
På de følgende sidene har vi sortert yrkene basert på fallende gap (overskudd ledige stillinger - underskudd ledige stillinger)
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I disse kategoriene ser vi store gap mellom søkere og tilgjengelige stillinger. Det er en betydelig overrepresentasjon av ledige “Førere av transportmidler” og “Økonomi- og 
kontormedarbeidere. Vi antar at kategorien “Politikere og toppledere” i hovedsak består av toppledere. Med den antakelsen er lite behov for toppledere, men et betydelig 
antall som føler seg klar til å ta en topplederjobb.

Gap mellom antall søkere og antall ledige stillinger - basert på tall fra NAV - november 2021
På de følgende sidene har vi sortert yrkene basert på fallende gap (overskudd ledige stillinger - underskudd ledige stillinger)
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Vi ser en interessant forskjell mellom “Sykepleiere og jordmødre” (side 21) og “Omsorgs- og pleiearbeidere”. Det viser seg at det er stor mangel på de første, mens i den 
siste er det et betydelig antall flere søkere enn det er stillinger til. Tilsvarende gjelder forholdet “Barnehage- og skolefritidsassistenter” og “Førskolelærere”. I den siste ser 
vi på side 21 at det er balanse, mens det for “Barnehage- og skolefritidsassistenter”  er det et overskudd av tilgjengelige ressurser. I begge tilfeller utgjøres nok forskjellen 
av at det i de to gruppene, og andre på denne siden er det en betydelig andel ufaglærte. Det er antakelig disse som har det vanskeligst i jobbmarkedet.

Gap mellom antall søkere og antall ledige stillinger - basert på tall fra NAV - november 2021
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Sammenligning med andre 
kommuner

Hvordan skårer Sandefjord på statistiske indikatorer i 
forhold til nærliggende og sammenlignbare 

kommuner og regioner?
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De største næringene i andre regioner og kommuner

Sammenlignet med nærliggende kommuner og regioner* har Sandefjord en noe større andel sysselsatte innen bygg- og anleggsvirksomhet. Andelen sysselsatte 
innen industri og varehandel (inkl. reparasjon av motorvogner) er større en i de fleste andre nærliggende områder. 

Regionen Vestfold og Telemark er tett sammenkoblet, og mange pendler på tvers av fylket. For Sandefjord kommune er det viktig å kunne holde på og tiltrekke seg 
kompetansen som næringslivet behøver, uten at den forsvinner ut av kommunen. På neste side følger videre analyse på dette området.

*Grenland er byregion bestående av av områdene Porsgrunn, Skien, Siljan, Langesund og Kragerø. Data foreligger ikke på kommunenenivå for disse områdene.
1 SSB, spesialbestilte data av VT+

Antall sysselsatte i utvalgte næringer i Sandefjord og nærliggende regioner1
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Den øverste figuren til venstre viser på hvilket nivå sysselsatte i 
Sandefjord kommune er utdannet sammenlignet med andre 
kommuner.

Totalt sett er det i Sandefjord kommune en stor andel sysselsatte 
med videregående eller grunnskoleutdannelse. Over 66 % har 
grunnskole eller videregående skole som høyeste 
utdannelsesnivå. Sammenlignet med de andre kommunene har 
Sandefjord en noe lavere andel sysselsatte med høyere 
utdannelse (universitets- og høgskoleutdannelse). 

Noe av forklaringen på dette kan henge sammen med de største 
næringene i kommunen, som helse- og sosialtjenester og 
varehandel (inkl. reparasjon av motorvogner), industri og bygg- 
og anleggsvirksomhet. Mange av næringene har kun et behov for 
grunnskoleutdannelse og fagarbeidere, spesielt varehandel og 
bygge- og anleggsvirksomhet.

Resultater fra spørreundersøkelsen understøtter at det er behov 
for sysselsatte med utdannelse på både grunnskole- og 
videregående skolenivå. En stor andel av de som svarte (over 
halvparten) hadde over 75 % sysselsatte med grunnskole som 
høyeste utdannelsesnivå. Videre hadde også en stor del mange 
ansatte med videregående utdannelse (enten studieforberedende 
eller yrkesfag). 

Mange yrker krever tilleggskunnskap, som eksempelvis digitale 
ferdigheter. På alle nivåer er det mulig å utvikle og spisse 
kompetansen til de ansatte, for eksempel for å tilpasse til behov 
og trender. For at kompetansenivået skal være tilpasset behovet i 
ulike næringer er det viktig å kontinuerlig følge med på trender 
og tilby ansatte muligheter for videreutvikling.

Utdanningsnivå i de største næringene i 
Sandefjord og nærliggende kommuner

1 SSB, tabell 11615
2 SSB, spesialbestilte data av VT+

Utdanningsnivå i ulike næringer i Sandefjord kommune2

Utdanningsnivå i Sandefjord og nærliggende kommuner1
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Utdanningsområder hos sysselsatte i ulike kommuner

Figuren viser andel sysselsatte i kommunen med kompetanse på utvalgte fagområder. Sammenlignet med andre nærliggende kommuner, har en noe større andel 
sysselsatte i Sandefjord med utdannelse innen økonomiske og administrative fag. I tillegg til dette er det en relativt høy andel sysselsatte innen 
naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (Porsgrunn skiller seg ut med spesielt høy andel). Andelen sysselsatte sammenlignet med andre kommuner 
er noe lavere innen innen helse-, sosial- og idrettsfag spesielt. Gitt næringssammensetningen i kommunen, der helse- og sosialtjenester er størst (men kommunen 
har til sammenligning med Skien og Tønsberg ikke sykehus) og bygg og anlegg og industri som tredje størst næring, er dette en rimelig fordeling. Det vil være 
viktig å utdanne og rekruttere arbeidstakere som har utdanning innen områder som man ønsker å styrke. Fremtidig tilbud på utdanning bør tilpasses 
næringslivets utvikling og fordeling, samt fremtidige behov med tanke på trender.

1 SSB, tabell 11615

Prosentvis fordeling av sysselsattes utdanningsområder i kommuner1
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Nyetableringer kan fortelle noe om hvor nyskapende befolkningen i 
kommunen er, og hvordan man evner å se nye muligheter gjennom 
etablering av nye virksomheter. Dette kan også knyttes til 
tilpasningsdyktighet og omstillingsevne, og sees i lys av endringsbehov 
som følge av trender.

Sandefjord kommune ligger på samme nivå i totalt antall nyetableringer i 
2020 som Tønsberg kommune (som har rundt 12 % mindre befolkning). 

Blant de fleste nyetableringene i 2020 i Sandefjord kommune er 
næringene (og andel av alle nyetableringer i kommunen): 

● annen personlig tjenesteyting (ca. 20 %)
● teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift (ca. 14 %)
● varehandel (inkl. reparasjon av motorvogner) (ca. 13,5 %) 
● helse- og sosialtjenester (ca. 9 %)

Til sammenligning hadde Tønsberg kommune flest nyetableringer med 
noe annen fordeling:

● teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift (ca. 18 %)
● annen personlig tjenesteyting (ca. 17 %)
● helse- og sosialtjenester (ca. 11,5 %)
● varehandel (inkl. reparasjon av motorvogner) (ca. 11,5 %)

I begge kommuner har det vært en stor andel nyetablerte virksomheter 
innen annen personlig tjenesteyting og teknisk tjenesteyting og 
eiendomsdrift det siste året. Varehandel (inkl. reparasjon av motorvogner) 
er blant de største næringene i Sandefjord, og mange nyetableringer tyder 
på en mulig vekst framover. Behovet for helse- og sosialtjenester er 
økende, og mange nyetableringer er positivt sett i sammenheng med 
trenden på området.

Sandefjord kommune satser på å legge til rette for gründerviksomhet, men 
det kan være behov for å spisse satsingen ytterligere særlig knyttet til 
ønsket utvikling av kommunen og næringer med tanke på det antallet 
virksomheter som etableres.

Nyetableringer

1 SSB, tabell 07359

Antall nyetableringer totalt i 2020 i utvalgte kommuner1

Topp 8 nyetableringer i henholdsvis Sandefjord og Tønsberg 
kommune etter næringsgrupper1
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Per 2020 er det ca. 30 000 sysselsatte med bostedsadresse i 
Sandefjord kommune, og ca. 10 000 som pendler ut av kommunen, 
flest til Tønsberg, Larvik og Oslo (henholdsvis ca. 3980, 1860 og 
1240)1.

Det er totalt 19 530 som er bosatt i Sandefjord kommune og som 
jobber i samme kommune, mens ca. 10 000 pendler inn for å jobbe i 
kommunen, flest fra Larvik, Tønsberg og Færder (henholdsvis ca. 
3190, 2730 og 730).

Andel sysselsatte som pendler ut og inn av Sandefjord kommune er  
sammenlignet med samme tall for nærliggende kommuner og regnet 
ut som antall som pendler inn delt over antall sysselsatte med 
arbeidssted i kommunen, og antall som pendler ut delt over antall med 
bosted i kommunen. For Sandefjord kommune ligger andelen på noe 
lavere nivå enn snittet for de andre kommunene, men andelen som 
pendler ut er i noe høyere enn andelen som pendler inn i 
jobbsammenheng.

Pendling i Sandefjord og nærliggende kommuner

Andel sysselsatte som pendler inn og ut av kommunen, etter henholdsvis 
sysselsatte med arbeidssted og bosted i kommunen1

Antall sysselsatte som pendler ut av sin bostedskommune1
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1 SSB, tabell 03321



0

1

2

32

3

4

5

6

4

I 2020 var det rundt syv ganger flere ledige stillinger enn 
arbeidssøkere i Sandefjord kommune. Gapet er på et 
gjennomsnittlig nivå, verken høyt eller lavt sammenlignet med 
de andre kommunene.

Antallet ledige stillinger i Sandefjord kommune var størst 
innen salgs- og serviceyrker, håndverksyrker og akademiske 
yrker. Sammenlignet med nærliggende kommuner hadde 
Sandefjord kommune behov for et større antall sysselsatte 
innen yrkesgruppen prosess- og maskinoperatører, 
transportmedarbeidere mv. I tillegg var behovet for 
håndverkere og innen salgs- og serviceyrker på et høyt nivå.

Over 60 % av bedriftene i spørreundersøkelsen svarte at de i 
stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Særlig 
innen bygge- og anleggsnæringen, annen tjenesteyting og 
informasjon og kommunikasjon som næring, var det en større 
andel som hadde udekket kompetanse. Dette samsvarer til en 
viss grad med utlyste ledige stillinger. 

Ledige stillinger

1 SSB, spesialbestilte data av VT+

Antall ledige stillinger og arbeidssøkere etter kommune1

Ledige stillinger (snitt per måned) for 2020 etter yrkesnivå og kommune1
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5 Utvikling og fremtidsbehov
Hvordan utvikler næringslivet i Sandefjord seg og 

hva vil det være behov for framover?
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Grafen til venstre viser utviklingen i gapet mellom antall 
sysselsatte med arbeidssted og bosted i Sandefjord kommune 
i netto tall i årene 2017 - 2020.

Totalt er det noen flere som pendler ut av kommunen, enn de 
som kommer inn for å jobbe i Sandefjord. Likevel som 
beskrevet tidligere, er ikke andel spesielt stor sammenlignet 
med nærliggende kommuner.

Det er interessant å se på hvilke næringer sysselsatte bosatt i 
kommunen dekker, hvilke det er færre arbeidsplasser i og 
hvilke det er flere slik at det er behov for en større andel som 
pendler inn til Sandefjord.

Særlig innen sekundærnæringer, og noe innen varehandel, 
hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, 
forretningsmessige tjenester og eiendom,og innen 
undervisning er det totalt flere jobber innen kommunen en 
egne ansatte kunne dekket, og dermed en overvekt av 
sysselsatte som pendler inn. 

Motsatt er det innen helse- og sosialtjenester og offentlig 
administrasjon, forsvar og sosialforsikring der flere pendler 
ut av kommunen enn inn for å jobbe. Dette er næringer som i 
noen grad kunne utviklet seg i kommunen, og få dekket 
behovet for ansatte gjennom kompetanse bosatt i egen 
kommune.

Gap mellom sysselsatte med arbeidssted og 
bosted etter næring i Sandefjord kommune 

1SSB tabell 11617

Gap mellom sysselsatte bosatt og med arbeidssted i 
kommunen, etter næringer1
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Figuren viser andel sysselsatte i utvalgte yrker etter alder. Yrker 
med mest endring er valgt ut.

I enkelte yrker er det en økende andel eldre (over 60 år) , 
eksempelvis leger. I andre yrker er det en synkende andel yngre 
(15-30 år), eksempelvis bygningsarbeidere som vist på figuren. 
Innen bygge- og anleggsnæringen vil det være forskjeller innen 
ulike yrker, der eksempelvis malere har en mye lavere andel 
yngre sammenlignet med elektrikere.

Utfordringen i fremtiden vil særlig være i yrkene der både er en 
stor andel om 5-10 år skal gå av med pensjon, og en lav andel 
unge er sysselsatt. Av den grunn er det interessant også å 
sammenligne aldersgrupper opptil 45 år og de over.

Et annet eksempel er for realister, sivilingeniører mv. der over 
halvparten av de sysselsatte er over 45 år, sammenlignet med 
andre yrker som serviceelektronikere og tele- og 
ikt-installatører mv. der kun en tredjedel er over 45 år. 

Gitt trender som teknologiutvikling og digitalisering, samt 
bærekraftsutvikling er det viktig å ha sysselsatte med 
eksempelvis ingeniør og sivilingeniør kompetanse som kan 
bidra i teknologiutvikling og skape bærekraftige løsninger og 
blant annet IKT-kompetanse for digitalisering.

En trend som fremkommer nasjonalt, og som også er sett 
gjennom spørreundersøkelsen lokalt, er behovet for 
håndverkere og andre fagarbeidere. Det betyr at det vil være 
fordelaktig med flere yngre innen yrkesgrupper som 
håndverkere. 

Sysselsatte etter yrke i Sandefjord kommune

Andel sysselsatte i utvalgte yrker etter aldersgruppe1, etter 
STRYK-08 yrkesklassifiseringen*

2020

2015

2020

2015

2020

2015

2020

2015

2020

2015

Bygningsarbeidere

IKT-rådgivere

Leger

Montører

Selvstendig næringsdrivende

Byggetekniske arbeidere Elektrikere mv.

Ingeniører mv.IKT-teknikere

Malere, overflatebehandlere, 
feiere mv.

Medarbeidere innen økonomi, 
administrasjon og salg

Pleiearbeidere Realister, sivilingeniører mv.

Serviceelektronikere og tele- og 
IT-installatører

Sykepleiere og spesialsykepleiere

*STRYK-08 er en yrkesstandard basert på internasjonal standard fra IO (ISCO-08)2, eksempelvis går murere, steinhoggere 
mv., betongarbeidere, tømrere og snekkere og andre bygningsarbeidere inn under klassifiseringen bygningsarbeidere. 
Byggetekniske arbeidere inkludere blant annet taktekkere, gulv- og flisleggere, isolatører mv., rørleggere og VVS-montører.

1 SSB, spesialbestilte data av VT+
2ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/yrkeskatalogen
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Figuren viser at en stor andel av sysselsatte i alderen 
60-74 år er selvstendige næringsdrivende. Videre er det 
en større andel over gjennomsnittet som i denne gruppen 
jobber som:

● ledere og politikere
● transportarbeidere og operatører av mobile 

maskiner
● universitets- og høgkoslelektorer/-lærere
● leger og
● bønder og fiskere

Gjennomsnittlig for alle yrker utgjør denne gruppen ca. 
11 % i 2020. 

Det vil derfor innen disse yrkene kunne være større 
behov for nyutdannede og yngre ansatte om 5 til 10 år, 
når flesteparten går av med pensjon, samt avhengig av 
fremtidige trender.

Eldre sysselsatte etter yrke

Andel sysselsatte i aldersgruppen 60-74 etter yrker1

11 %
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1 SSB, spesialbestilte data av VT+
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Spørreundersøkelsen indikerer at det på noen områder er et stort 
kompetansebehov. Generelt er det behov for fagarbeidere og håndverkere i 
mange næringer. Det er også behov for kompetanse på IKT og 
digitalisering, noe som henger tett sammen med trenden på 
teknologiutvikling og digitalisering. Innen flere næringer ser man også 
behov for ledelseskompetanse.

Over 75 % svarte i spørreundersøkelsen at teknologiutvikling og 
digitalisering påvirker bedriften noe positivt eller svært positivt. Dette var 
særlig bedrifter innen informasjon og kommunikasjon, annen tjenesteyting 
og bygge- og anleggsvirksomhet. Over halvparten mente at automatisering 
av manuelle arbeidsoppgaver påvirker bedriften noe positivt eller svært 
positivt, særlig innenfor informasjon og kommunikasjon.

Når det gjelder klimaendring og det grønne skiftet var meningene noe mer 
delt, og rundt 18 % mente at det hadde en noe negativ innvirkning på 
bedriften i dag, særlig innen industri og varehandel og  bygge- og 
anleggsvirksomhet. Men flere, også innen disse næringene, mente det 
hadde en noe positiv eller svært positiv innvirkning (ca. 44 %). For rundt 
18 % hadde en aldrende befolkning en negativ påvirkning på bedriften, 
mens flesteparten, ca. 70 % ikke synes det har noen påvirkning.

Oppsummert viser resultatene at teknologiutvikling og digitalisering og 
automatisering av manuelle arbeidsoppgaver har størst positiv innvirkning 
på bedriftene. Det var særlig informasjon og kommunikasjon, annen 
tjenesteyting og bygg- og anleggs som var positivt påvirket av disse 
trendene.

Kompetansebehov for fagarbeidere og på IKT
Behov for kompetanse etter områder (fra spørreundersøkelse)

Aldring i befolkningen

Automatisering av 
manuelle arbeidsoppgaver

Klimaendringer 
og det grønne skiftet

Migrasjon/
innvandring

Teknologiutvikling 
og digitalisering

Urbanisering/
sentralisering

Tr
en

de
r

Påvirkning av trender på bedriften i dag (fra spørreundersøkelse)
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De andre trendene, som aldring i befolkningen, 
migrasjon/innvandring,  og 
urbanisering/sentralisering ble i mindre grad 
oppfattet som mulighetsskapende.

Om teknologiutvikling og digitalisering
Dette området kan det være hensiktsmessig å 
analysere nærmere. Respontene svarer ikke på 
hvordan trenden påvirker. Det kan være at man 
leverer IKT-tjenester og opplever økt etterspørsel 
etter tjenestene, men det kan også være at IKT gir 
muligheter til enklere salg og større markeder 
(netthandel) eller at IKT gir effektiviseringsgevinster 
(automatisering) og lignende. Uansett vil en styrking 
av IKT-kompetanse i bedriftene være nødvendig.

Om bærekraft og det grønne skiftet
Behov for kompetanse fremkommer sannsynligvis 
ikke tydelig nok frem i undersøkelsen. Alle næringer 
blir påvirket av EU-direktiver som er implementert 
også i Norge: krav om gjenbruk og resirkulering i 
byggebransjen, krav til grønnere energiproduksjon og 
krav om rapportering av bærekraft i henhold til 
EU-taxonomien. Bankene tilbyr nå rimeligere lån der 
bærekraftsplaner og statuser anses som gode, og nye 
ansatte (de unge) ønsker verdibaserte og bærekraftige 
arbeidsplasser.

Vi ser av det statistiske materialet at Sandefjord ligger 
litt lavere på utdanningsnivå og på andel realister og 
sivilingeniører. Dette bør antakelig styrkes for å møte 
nye krav, men aller mest for å gripe mulighetene og 
bygge ny, grønn industri eller tilby tjenester innenfor 
bærekraftsområdet.

Trender som gir nye muligheter

Flere bedrifter er allerede i dag positivt påvirket av særlig teknologiutvikling og digitalisering, men også 
av automatisering av manuelle arbeidsoppgaver. Det er tydelig at det er forventet at disse trendene også i 
fremtiden vil kunne påvirke og skape muligheter for bedriftene. 

I spørreundersøkelsen ble bedriftene spurt om utvalgte trender vil gi nye muligheter for dem i et 5-10 års 
perspektiv. 

77 % av de som besvarte undersøkelsen mente at teknologiutvikling og digitalisering i  stor eller noen 
grad kunne gi bedriften nye muligheter. 40 % så for seg at trender rundt klimaendringer og det grønne 
skiftet i stor eller noen grad vil kunne skape nye muligheter. Flere mente at denne trenden i noen grad 
ville kunne påvirke enn i stor grad. Rundt halvparten så på automatisering av manuelle arbeidsoppgaver 
som mulighetsskapende.

Aldring i 

befolkningen Migrasjon/ 

innvandring

Klimaendringer og 

det grønne skifte
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Teknologi og 

digitalisering

Automatiseringer av 

manuelle oppgaver

Urbanisering/ 
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Muligheter som fremkommer av trender (fra spørreundersøkelse)
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Vedlegg
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Svarene fra spørreundersøkelsen sendt ut gjennom næringsforeningene er vedlagt rapporten.

Vedlegg: Svar fra spørreundersøkelse
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