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Samfunnsøkonomisk analyse AS har utarbeidet denne rapporten på vegne av Nordland fylkeskommune. 

Rapporten framskriver behovet for kompetanse i Nordland fylke fram til og med 2030 ved å kombinere 
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Denne rapporten gir en beskrivelse av Nordlands framtidige kompetansebehov. Våre funn framkommer 

ved å kombinere framskrivinger av arbeidskraftbehov i ulike næringer og yrkesgrupper med framskrivinger 

av utdanninger i ulike yrkesgrupper1. Funnene sees deretter opp mot typiske arbeidsoppgaver i yrkene. En 

slik kobling gjør det mulig å si mer om arbeidslivets reelle kompetansebehov enn det en framskriving av 

utdanninger eller sysselsetting alene ville ha gjort.  

Våre framskrivinger viser et økt behov for de aller fleste yrkesgrupper. Økt behov for arbeidskraft innenfor 

de fleste yrkesgrupper følger av både økning i antall innbyggere og fortsatt vekst i Nordlands næringsliv. 

Veksten i antall mennesker i arbeidsdyktig alder er noe lavere enn antatt etterspørsel etter arbeidskraft.  

Våre framskrivninger forutsetter derfor enten høyere arbeidsdeltagelse enn i dag eller noe høyere innflytting 

til Nordland enn hva som følger av SSBs demografiske prognoser.   

Det er særlig etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglige eller høyere utdanninger innenfor pleie- og 

omsorg, IKT og teknologi som øker i våre framskrivinger. Behovet for arbeidskraft til å utføre rutinepregede 

støtteoppgaver i offentlige og private virksomheter ser imidlertid ut til å være på hell. 

Vi forventer at teknologisk utvikling vil kunne lede til at flere rutinepregede og manuelle arbeidsoppgaver 

vil bli løst av automatiserte løsninger i framtiden. I dag løses slike oppgaver typisk av arbeidskraft med 

relativt lave formelle kompetanser. Behovet for arbeidskraft til å løse oppgaver som fram til i dag har vært 

løst av mennesker med fag- og yrkesbakgrunn, samt høyere utdanninger, framskrives til å være om lag 

som i dag. Slik arbeidskraft vil imidlertid utgjøre en større andel av arbeidskraften enn før.   

Fordi ny vare- og tjenesteproduserende teknologi i større grad enn før fordrer ulike fagkompetanser for 

installasjon, bruk og vedlikehold, forventer vi at behovet for yrkesfaglig utdannet arbeidskraft vil være rela-

tivt større enn i dag, også i næringer og virksomheter som står overfor store automatiseringsmuligheter.  

Ny digital infrastruktur fører også til at nye arbeidsplasser og kompetansekrav oppstår, særlig innenfor IKT- 

og andre teknologitunge næringer. Vi forventer derfor at etterspørselen etter arbeidskraft med teknologisk 

kompetanse (IKT-utdannede, ingeniører og teknologer) på høyere formalnivåer vil vokse i framskrivings-

perioder. Det er spesielt etterspørselen etter IKT-ansatte og teknologer med yrkesfaglig eller teknisk mel-

lomutdanning vi forventer at vil vokse. Dette er arbeidskraft med den nødvendige kompetansen til å instal-

lere, drifte og vedlikeholde ulike tekniske anlegg og installasjoner.  

Våre framskrivinger peker med andre ord på økt etterspørsel etter arbeidskraft med høyere formelle kom-

petanser generelt, og fag- og yrkesutdanning spesielt. Framskrivingene viser imidlertid at det fortsatt vil 

være plass til ufaglært arbeidskraft og opplæring i arbeidslivet, men i et mindre omfang enn i dag. Vi har 

grunn til å tro at deres arbeidsoppgaver er under endring. Det tydeliggjør behovet for kontinuerlig oppgra-

dering og oppdatering av kompetanse i arbeidslivet. 

 

 

                                                      

1 I denne rapporten framskrives behovet for Ingeniører, Helse- og omsorgsyrker, Undervisningsyrker, Økonomiske og administrative yrker, IKT-yrker, 
Jurister, samfunnsvitere og humanister, Kontormedarbeidere, Salgs- og serviceyrker, Tjenesteytende yrker, Håndverkere og Operatører og transport-
medarbeidere. For en nærmere beskrivelse av yrkesgruppene, se kapittel 5. 

Sammendrag 



 

 

VI FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I NORDLAND FYLKE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

  

 

 

 

  



     FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I NORDLAND FYLKE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO VII 

  



 

 

Forord IV 

Sammendrag V 

1 Innledning 9 

1.1 Realkompetanse er mer enn utdanning 9 

1.2 Vi må møte framtidens behov 9 

1.3 Hvordan tallfeste framtidens behov? 9 

2 Nærings- og utdanningssammensetning i Nordland 11 

2.1 Nordland har en bred næringsstruktur 11 

3 Sentrale endringskrefter 16 

3.1 Endringsmekanismer 16 

3.2 Demografisk utvikling 16 

3.3 Samfunnsstruktur 19 

3.4 Teknologi og innovasjon 21 

3.5 Energi, klima og miljø 23 

3.6 Reiseliv og opplevelsesnæringen 24 

4 Hvordan framskrive realkompetanseetterspørsel? 26 

5 Utviklingen i realkompetanseetterspørsel 28 

5.1 Framskrivingsresultater 28 

6 Oppsummering 40 

7 Referanser 43 

8 Appendiks 45 

Innhold 



 

 FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I NORDLAND FYLKE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 9 

Denne rapporten er skrevet for Nordland fylkeskom-

mune og omhandler framtidig behov for ulike kom-

petanser i fylket.  

1.1 Realkompetanse er mer enn utdanning  

Man kan definere kompetanse som «kunnskaper, 

ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre 

arbeid» (Fivesdal, Nordhaug, & Bakka, 2004). Fak-

tisk kompetanse kan sies å bestå både av en ufor-

mell og en formell komponent. Formell kompetanse 

oppnås gjennom skole og utdanning og kan doku-

menteres med vitnemål eller annet kompetansebe-

vis. Uformell kompetanse er all den kompetanse 

man erverver gjennom erfaring fra arbeidsliv, fritid, 

organisasjonsarbeid og på grunn av alder og livser-

faring.  

I denne rapporten omtaler vi kombinasjonen av ar-

beidstakerens formelle og uformelle kompetanser 

som hennes realkompetanse. For å framskrive 

framtidens behov for realkompetanse, kombinerer 

vi framskrivinger av utdanningsretninger med fram-

skrivinger av behovet for ulike yrker. Framskrivinger 

av utdanningsbakgrunn eller yrker alene gir ikke 

nødvendigvis et korrekt bilde av framtidens kompe-

tansebehov. Vår løsning vil heller ikke kunne gi en 

nøyaktig beskrivelse, men utgjør en hensiktsmessig 

tilnærming til samfunnets reelle kompetansebehov. 

1.2 Vi må møte framtidens behov 

Norges viktigste økonomiske ressurs er mennes-

kene som deltar i arbeidslivet og deres bidrag til 

samlet verdiskaping. 

Verdien av arbeidsstyrkens bidrag stammer ikke 

kun fra alles arbeidstimer, men også av resultatene 

fra arbeidet. Hvor produktiv arbeidstakeren er, av-

henger i sin tur av hvilke verktøy hun har å arbeide 

med (fysisk kapital i form av maskiner, utstyr og 

infrastruktur) og hvor godt hun evner å ta disse i 

bruk. Hvor godt arbeidstakeren utfører sitt arbeid, 

avhenger altså av hennes formelle og uformelle 

kompetanser.  

Ulike næringer etterspør ulike kompetanser, etter 

hvilke varer eller tjenester næringen leverer og 

hvilke produksjonsteknologier de har tilgjengelig. 

Felles for alle er at arbeidsstyrkens kompetanse er 

en avgjørende innsatsfaktor for all verdiskaping.  

Tilgangen på riktig kompetanse er derfor avgjø-

rende. I noen næringer er kompetansen viktigere 

enn i andre. I deler av næringslivet er arbeidstaker-

nes samlede kompetanse den eneste innsatsfakto-

ren i tillegg til arbeidstid. I andre deler av næringsli-

vet består innsatsfaktorbruken av en kombinasjon 

av kompetanse, kapital og naturressurser. I tillegg 

er det slik at noen arbeidsoppgaver krever spesiali-

serte kompetanser, mens andre ikke krever dette. 

Det er altså ikke nødvendigvis slik at man i framti-

den må kreve høyere kompetanser fra alle arbeids-

takere.   

For å kunne ivareta landets konkurranseevne, ver-

diskaping og velferd er det avgjørende at humanka-

pital imøtekommer arbeidslivets og samfunnets 

framtidige kompetansebehov. Samfunnet er i stadig 

endring, og med tidens gang vil det følge flere end-

ringer både i Norge og internasjonalt som vil få be-

tydning for hvilken kompetanse samfunnet vil etter-

spørre. Samfunnets økonomiske utvikling er derfor 

helt avhengig av at arbeidsstyrkens kompetanser 

vedlikeholdes og tilpasses til nye teknologier og pro-

duksjonsformer. Det krever innsats både fra det en-

kelte individ og samfunnets ulike institusjoner 

Slik relevant kompetanse skapes ikke gjennom 

ulike utdanningsløp av alene, men vil også komme 

fra erfaringer fra betalt arbeid eller ubetalte aktivite-

ter. Det er derfor viktig å ikke bare arbeide for at 

slike kompetanseløft eller -tilpasninger skjer gjen-

nom endret utdanning. Det handler også om å ta 

vare på, videreutvikle og styrke den realkompetan-

sebyggingen som skjer på arbeidsplassene. 

1.3 Hvordan tallfeste framtidens behov? 

Men, for å kunne tilpasse seg framtiden, må man 

gjøre seg noen tanker om den. Dagens kunnskaps-

grunnlag om dette er i hovedsak Cappelen mfl. 

1 Innledning 
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(2013) og Dapi mfl. (2016). Det er svært vanskelig, 

for ikke å si umulig, å tallfeste den reelle realkom-

petanseetterspørselen. Arbeidene nevnt ovenfor er 

gjort med utgangspunkt i sysselsettingsstatistikk 

fordelt på de sysselsattes høyeste fullførte utdan-

ning. Utdanningene gir på den måten en indikasjon 

på hvilket kompetansenivå og -felt arbeidslivet 

trenger. Den reelle kompetansen arbeidslivet etter-

spør er imidlertid ikke nødvendigvis reflektert i disse 

utdanningsgrupperingene alene. Det er heller ikke 

slik at kompetanseinnholdet til personer med en gitt 

utdanning er gitt over tid. 

I Bjørnstad mfl. (2016) og Walbækken mfl. (2016) 

kastet vi lys over hvordan det norske samfunnets 

kompetansebehov endrer seg, ved å se på etter-

spørselen etter ulike yrkesgrupper, og hvilke utdan-

nelser personer i disse yrkesgruppene har. Hvis ut-

danningssammensetningen i en yrkesgruppe end-

res over tid, kan dette indikere et endret kompetan-

sebehov i yrkesgruppen. Heller ikke en slik tilnær-

ming vil nødvendigvis være i stand til å korrekt fange 

opp og framskrive realkompetansene det norske ar-

beidsmarkedet vil etterspørre i framtiden. Tilnær-

mingen er likevel et skritt riktig retning, og koblingen 

sier mer om realkompetansebehovet enn utdanning 

alene. 

Denne rapporten dokumenterer vårt forsøk på å 

analysere arbeidsmarkedet i Nordlands framtidige 

realkompetanseetterspørsel. For å kunne analysere 

framtidig etterspørsel av ulike typer realkompetan-

ser, er det nyttig først å kartlegge hvordan disse 

størrelsene har utviklet seg i de siste årene og fram 

til i dag. I motsetning til hva framtiden vil bringe, vet 

vi hva som har skjedd, og eventuelle trender kan 

diskuteres. Dessverre har vi ikke hatt tilgang til kob-

lede tidsserier for Nordland fylke.  

Vi har derimot valgt å tilpasse vår nasjonale modell 

til særegenheter ved nærings-, utdannings- og yr-

kesstrukturen i Nordland. Det betyr at selv om det 

er nasjonale trender som i hovedsak ligger bak 

framskrivingene, vil omfanget være tilpasset Nord-

lands strukturer og tidligere utvikling.  

Etter en kort gjennomgang av dagens næringssam-

mensetning i Nordland i kapittel 2, gjennomgår vi 

sentrale endringskrefter som kan tenkes å påvirke 

framtidens kompetansebehov i kapittel 3.  

I kapittel 4 forklarer vi metoden vi har benyttet for å 

framskrive realkompetansebehovet.  

Selve framskrivingene diskuteres samlet i kapittel 5, 

før vi oppsummerer hovedfunnene fra rapporten i 

kapittel 6. 

 



 

 FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I NORDLAND FYLKE | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 11 

Verdiskapingen i Nordland er i en vekstperiode. De 

siste fem årene har den gjennomsnittlige årlige vo-

lumendringen i Nordlands bruttoprodukt vært 1,7 

prosent, noe over landet for øvrig.  

Den positive utviklingen skyldes delvis bedre for-

hold i viktige eksportmarkeder og delvis svekket 

kronekurs og styrket konkurranseevne.  

En viktig del av Nordlands økonomiske aktivitet in-

volverer handel med utlandet. Samlet eksporterte 

Nordlandsbedriftene for drøyt 27 milliarder kroner i 

2017. De største eksportvaregruppene er fiskepro-

dukter, metallvarer, kjemiske produkter og bear-

beide varer. 

2.1 Nordland har en bred næringsstruktur 

Sett under ett har Nordland en bredt fordelt næ-

ringsstruktur. Vi viser ulike næringers andel av fyl-

kets bruttoprodukt og sysselsetting i figur 2. De 

fleste av landets næringer har en viss tilstedevæ-

relse i regionen, men det er intraregionale forskjel-

ler. For eksempel er store deler av Nordlands indu-

stri lokalisert på Helgeland, hvor det blant annet er 

flere store metall- og kjemivareprodusenter.  

Salten generelt, og Bodø spesielt, har en overvekt 

av tjenesteytende næringer, mens en betydelig an-

del av fiske- og akvakulturbedriftene er lokalisert i 

Lofoten og Vesterålen.  

Både industribedriftene i Helgeland og akvakultur-

bedriftene i Vesterålen er relativt sterkt eksponert 

mot internasjonale eksportmarkeder.  

Ser vi på verdiskapingen i fylket, synes nærings-

strukturen å helle mot vareproduksjon, med få store 

tjenesteytende virksomheter. Nordland har relativt 

mange (hvorav flere store) virksomheter innenfor 

fiske, fangst og akvakultur, industri og bygg og an-

legg. Mange av virksomhetene er også underenhe-

ter av nasjonale og internasjonale konsern, og det 

er derfor relativt få hovedkontorer i fylket.  

Samlet bidrar næringsstrukturen i Nordland til at ar-

beidskraftbehovet i Nordland er relativt mer rettet 

mot arbeidskraft med relativt lav formalkompetanse 

sammenliknet med de fleste andre steder i landet. 

Figur 2 viser andelen av befolkningen med ulike 

oppnådde utdanningsnivåer, i Nordland og i Norge 

utenom Oslo. 

Det er viktig å poengtere at fordelingen i stor grad 

skyldes dagens næringsstruktur, og ikke nødven-

digvis tilsier at fylket har et udekket behov for høy-

ere formelle kompetansenivåer.  

Offentlig sektor har et stort fotavtrykk 

I Nordland arbeider 37 prosent i den offentlige for-

valtningen, mot 31 prosent i Norge uten Oslo.   

26 prosent av alle sysselsatte i Nordland arbeider i 

helse- og omsorgssektoren, og 12 prosent arbeider 

innenfor undervisningssektoren. Flesteparten av 

disse arbeider i det offentlige. I tillegg arbeider 10 

prosent av alle sysselsatte innenfor offentlig admi-

nistrasjon og forsvar.  

2 Nærings- og utdanningssammensetning i Nordland 

Figur 1 Fordeling av utdanningsnivå. Befolkningen 
15-74 år. 2017. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå – t-11615. 
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Figur 2 Næringsstrukturen i Nordland fylke. 2016-tall. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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Felles for disse næringene, er at de fleste er syssel-

satt av det offentlige og at de har til dels høy etter-

spørsel etter høyt utdannet arbeidskraft, så som sy-

kepleiere, leger, lærere, økonomer og administrato-

rer. 

I tillegg har helse- og omsorgssektoren tradisjonelt 

også sysselsatt en stor andel ufaglært eller lavere 

utdannet arbeidskraft, men denne trenden er på vei 

ned i landet sett under ett.  

Offentlig sektor er relativt stabil og saktevoksende, 

men vil i stor grad kunne påvirkes av demografiske 

endringer så som befolkningsvekst, aldring og vekst 

i antall barnefamilier. Til en viss grad vil ny teknologi 

også kunne påvirke produktiviteten, og dermed ar-

beidskraftsbehovet. Dette gjelder særlig innenfor 

helse- og omsorg.  

Varehandelen sysselsetter en stor andel av befolk-
ningen 

Varehandelen (inkl. reparasjon av motorvogner) er, 

som ellers i landet, en av de største næringsgrup-

pene målt i sysselsetting. Næringen sysselsetter om 

lag 12 prosent av alle sysselsatte i Nordland. 

Et kjennetegn ved næringen er at det er en av få 

næringer hvor det er mulig å få arbeid uten mye for-

mell utdanning. I varehandel er andelen arbeidsta-

kere med høyeste fullførte utdanning på grunnsko-

lenivå klart større enn i andre næringer. Det skyldes 

delvis at det er en stor andel unge som har en bu-

tikkjobb ved siden av skole og studier, men også 

fraværet av formelle kompetansekrav. I den grad 

varehandelen har etterspurt formell kompetanse, 

har dette vært i enkelte nisjebedrifter hvor kravet til 

produktkunnskap eller kjennskap til tekniske løs-

ninger har vært stort. Den nødvendige kompetan-

sen utvikles heller gjennom praksisbasert læring el-

ler organisert internopplæring.  

I dag har kun én av tre sysselsatte i varehandelen 

yrkesfaglig eller høyere utdanning som sitt høyeste 

oppnådde utdanningsnivå. Majoriteten har ikke full-

ført videregående skole. Varehandelens kompetan-

sekrav er relativt like over hele landet. 

I de siste årene har varehandelen vært utsatt for 

økende konkurranse fra bl.a. netthandel, samtidig 

som nye organisasjonsformer og automatiserte løs-

ninger har økt produktiviteten betydelig. Dette har 

påvirket arbeidskraftbehovet, og til dels også kom-

petansebehovet. Framtidens teknologi og preferan-

ser kan tenkes å komme til å påvirke varehandelen 

ytterligere. 

Nye utfordringer for tjenestesektoren 

Nordland har også andre tjenesteytende næringer, 

representert bl.a. av virksomheter som tilbyr forret-

ningsmessig eller faglig tjenesteyting, diverse kul-

tur- og underholdningstilbud, samt overnattings- og 

serveringsvirksomhet. Disse næringene sysselset-

ter om lag 12 prosent av alle sysselsatte, hvilket be-

tyr at samlet sysselsetting i private tjenesteytende 

næringer er på om lag 24 prosent.  

Kompetansebehovet varierer mellom de ulike tje-

nestenæringene. Virksomheter som tilbyr faglig, vi-

tenskapelig og teknisk tjenesteyting sysselsetter for 

eksempel en betydelig større andel høyt utdannet 

arbeidskraft enn f. eks. overnattings- og serverings-

virksomhetene, som på sin side kjennetegnes av få 

og relativt lave formelle kompetansekrav og syssel-

satte med en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet.  

Nordland har en relativt stor transportnæring som 

omfatter vei- og jernbanetransport av passasjerer 

og gods, samt innenlands sjøfart og kysttrafikk med 

passasjerer og gods. Transportnæringene har 

gjerne relativt lave formelle kompetansekrav, med 

unntak av enkelte sertifikater og kurs. Kystbaserte 

transportvirksomheter stiller gjerne flere formelle 

kvalifikasjonskrav enn de landbaserte transportvirk-

somhetene. Sysselsettingen i disse næringene har 

tradisjonelt vokst i takt med befolkningsveksten og 

den økonomiske aktiviteten, men har flere elemen-

ter som muliggjør uthenting av produktivitetsgevins-

ter på bekostning av arbeidskraftbruken gjennom in-

troduksjonen av nye teknologier.  
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Bygge- og anleggsnæringen 

Bygge- og anleggsnæringen sysselsetter om lag 9 

prosent av alle sysselsatte i Nordland. Næringen 

sysselsetter en stor andel personer med yrkesfaglig 

utdanning som sitt høyeste oppnådde utdannings-

nivå. Men, andelen er ikke større enn om lag halv-

parten av alle sysselsatte. Næringen kjennetegnes 

også av en relativt stor andel sysselsatte uten noen 

form for videregående utdanning, og kun en liten mi-

noritet med høyere utdannelse i form av ingeniører 

og liknende.  

Utviklingen i næringen henger tett sammen med 

konjunkturutviklingen, i den forstand at aktiviteten i 

stor grad er drevet av privatmarkedets etterspørsel 

etter boliger og næringsbygg og det offentliges et-

terspørsel etter infrastruktur. Demografiske end-

ringer vil til en viss grad kunne påvirke bygge- og 

anleggsnæringen lokalt, f. eks. gjennom hvordan 

befolkningsvekst driver fram behovet for nye boli-

ger, skoler og butikker, men utover dette vil makro-

økonomiske konjunkturer sannsynligvis være den 

viktigste endringskraften for næringen i nær framtid. 

Industrien i Nordland 

Om lag 8 prosent av alle sysselsatte arbeider i Nord-

lands industrinæringer, hovedsakelig tilknyttet pro-

duksjon av næringsmidler, metall- og metallvarer 

samt kjemivarer.  

I grove trekk har industrien omtrent samme sam-

mensetning av formelle kompetanser som bygge- 

og anleggsnæringen. Den viktigste arbeidstaker-

gruppen har fag- og yrkesopplæring på videregå-

ende nivå som sine høyeste oppnådde nivåer av 

formalkompetanse.  

Men, lengre universitets- eller høgskoleutdanninger 

er relativt mer fremtredende enn i bygge- og an-

leggsnæringen. Det tyder på at industrien tilbyr et 

mer bredt spenn av arbeidsoppgaver og -innhold, 

og derfor etterspør både ufaglært, faglært og lengre 

utdannet arbeidskraft.  

Metall-, metallvare- og kjemiindustri utgjør en bety-

delig del av industrivirksomheten i Nordland. I følge 

Kunnskapsparken Bodø (2018), produserer de på 

kapasitetsgrensen i dag.  

Etterspørselen etter arbeidskraft i disse næringene 

forventes å være relativt stabil framover, men ev. 

utvikling i eksportmarkeder og teknologi kan tenkes 

å påvirke arbeidskraftbehovet på lengre sikt.  

Teknologi kan imidlertid tenkes å påvirke kompetan-

sesammensetningen i virksomhetene, ved at digita-

lisering og automasjon kan rykke det relative kom-

petansebehovet mot stadig mer kognitive kompe-

tanser etter hvert som mer repetitive og manuelle 

arbeidsoppgaver automatiseres.   

Fiskeri og havbruk skaper viktige verdier 

Fiskeri- og havbruksnæringene er viktige næringer 

for Nordland, målt som andel av fylkets bruttopro-

dukt, men sysselsetter kun en liten andel av fylkets 

sysselsatte. En stor andel av de sysselsatte arbei-

der i Vesterålen.  

Kompetansesammensetningen i både fiskeri- og 

havbruksnæringen er i hovedsak delt mellom ufag-

lærte sysselsatte uten annen gjennomført utdan-

nelse enn grunnskole og faglærte sysselsatte med 

gjennomført yrkes- og fagskoleutdanning som sin 

høyeste oppnådde formelle utdanning. Det er kun 

en liten andel som har fullført allmennfaglig videre-

gående utdanning (9 prosent) eller universitets- el-

ler høyskoleutdanning (8 prosent).  

Handel med utlandet er en viktig faktor for bedrif-

tene i disse næringene, og utviklingen i eksportmar-

kedene, samt landets konkurransekraft, må sees på 

som de viktigste faktorene for framtidens arbeids-

krafts- og kompetansebehov i disse næringene.  

Reiseliv og opplevelsesnæringen 

Reiselivsnæringen i Nordland har opplevd sterk 

vekst de siste årene, både fra norske og internasjo-

nale turister. Spesielt sterk har veksten vært i antall 
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kommersielle overnattinger i Lofoten og på Helge-

landskysten, mens Salten er regionen med de fleste 

kommersielle overnattinger.  

Reiselivet i Nordland består i hovedsak av naturba-

serte opplevelser. Én utfordring med et naturbasert 

reiseliv er at naturopplevelsen i seg selv er gratis, 

og at det dermed kan være utfordrende å høste alle 

gevinstene av de naturgitte ressursene som lokker 

besøkende til regionen. Det er imidlertid slik at kon-

sumet fra de besøkende gir ringvirkninger gjennom 

økt økonomisk aktivitet.  

Et kjennetegn ved reiselivsnæringen i dag er at den 

er blant næringene som sysselsetter den høyeste 

andelen unge arbeidstakere. Næringen er generelt 

preget av blant annet et relativt lavt lønnsnivå, bruk 

av utenlandsk arbeidskraft og ugunstige arbeidsti-

der. Dette bidrar sannsynligvis til at næringen har en 

relativt lav status og i mindre grad framstår som en 

attraktiv karrierevei for lokal arbeidskraft. Én utford-

ring kan dermed være å øke næringens attraktivitet 

som arbeidsplass.  

Etterspørselen etter arbeidskraft i reiselivs- og opp-

levelsesnæringen forventes å i stor grad være av-

hengig av framtidige turiststrømmer, som igjen av-

henger av bl.a. økonomisk utvikling i utlandet så vel 

som i Norge. Der en svak krone øker etterspørselen 

etter norske opplevelser, vil en sterk krone kunne 

redusere tilstrømmingen av turister. I tillegg til øko-

nomiske forhold kan f. eks. digitalisering eller inno-

vative måter å tilby næringens tjenester på påvirke 

det framtidige arbeidskraftbehovet.  

Næringen består også av mange ulike virksomhets-

typer (eksempelvis hoteller, museer, reisebyråer, 

utleie av sportsutstyr o.a.) som kan reagere svært 

ulikt på ulike endringskrefter, se kapittel 3.  
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Framtidens etterspørsel etter kompetanse vil påvir-

kes av endringer på en rekke ulike samfunnsområ-

der. Det er liten grunn til å tro at framtidens behov 

vil være en lineær videreføring av trendene i den 

historiske kompetanseetterspørselen.  

Noen endringskrefter kan forventes å være mer el-

ler mindre stabile, men både teknologi og konkur-

ransevilkår kan raskt skifte retning, særlig i deler av 

landet. Endringskreftene vi beskriver vil kunne på-

virke hele landet, men der det er naturlig fremhever 

vi hvordan endringskreftene vil kunne påvirke Nord-

land.  

I det følgende gis en kort beskrivelse av mekanis-

mer som driver etterspørselen etter kompetanse og 

hvilke endringskrefter som kan utløse disse. Beskri-

velsene er ment å gi leseren en forståelse av hva vi 

mener med sentrale endringskrefter og løfte fram 

usikkerheter som kan tenkes å påvirke framtidens 

kompetanseetterspørsel.  

3.1 Endringsmekanismer 

Nordlands realkompetanseetterspørsel avhenger 

av hvilke aktiviteter regionen og samfunnet for øvrig 

etterspør, men også av hvordan disse aktivitetene 

utføres. Med aktivitetsbegrepet mener vi hvilke va-

rer og tjenester som etterspørres og tilbys i samfun-

net. Ulike varer og tjenester krever ulike faktorinn-

satser og ulike realkompetanser, og sammenset-

tingen av preferanser blant tilbydere og etterspør-

rere i Nordland og virksomhetenes handelspart-

nere, innenlands og utenlands, er med på å be-

stemme hvilken realkompetanse som etterspørres i 

fylket.  

Hvordan etterspurte aktiviteter framskaffes i en re-

gion avhenger bl.a. av substitusjonsmuligheter. For 

det første vil enkelte varer og tjenester kunne bli im-

portert fra andre deler av landet, eller fra utlandet, 

og i enkelte tilfeller tilsier preferanser og egenska-

per ved regionen at dette er den beste løsningen. I 

slike tilfeller vil ikke de etterspurte aktivitetene på-

virke etterspørselen etter ulike realkompetanser i 

Nordland. I tilfeller hvor en vare eller tjeneste går fra 

å være produsert i Nordland til å bli produsert i et 

annet fylke eller land vil dette snarere redusere et-

terspørselen etter enkelte kompetanser.  

Etterspørsel fra, og preferanser i, andre deler av 

landet eller verden vil også kunne både styrke og 

dempe kompetanseetterspørselen i Nordland. Økt 

utenlandsproduksjon av en vare, f. eks. aluminium, 

kan tenkes å føre til redusert etterspørsel og ar-

beidskraftbehov for produsenter av denne varen i 

Nordland. Det vil påvirke regionens etterspørsel et-

ter relevante realkompetanser negativt.  

Enkelte varer og tjenester må imidlertid av nødven-

dighet helt eller delvis fremskaffes i Nordland, som 

for eksempel de fleste velferdstjenester og fritids- 

og velværetjenester. Men også denne type varer og 

tjenester kan framskaffes ved hjelp av alternative 

innsatsfaktorer og alternativ arbeidskraft. Det eksis-

terer med andre ord også substitusjonsmuligheter i 

framskaffelsen av slike varer og tjenester – hvordan 

man velger å framskaffe slike varer vil altså kunne 

påvirke realkompetansetterspørselen i regionen. 

Det avgjørende for hvilke innsatsfaktorer som blir 

benyttet er tilgang og kostnader, som gjerne henger 

sammen med regionens lønnsstruktur og tilgjenge-

lig produksjonsteknologi. Som vi snart skal se kan 

for eksempel ny teknologi føre til at det er mulig å 

helt eller delvis erstatte enkelte arbeidsoppgaver 

med maskiner og programvare, men hvorvidt dette 

vil bli gjort vil avhenge av forholdet mellom produk-

tivitet og faktorkostnader.  

Vi skal nå gjøre rede for et utvalg endringskrefter 

som kan tenkes å påvirke både hvilke aktiviteter 

framtidens samfunn vil etterspørre fra Nordland, og 

hvordan disse vil fremskaffes.  

3.2 Demografisk utvikling 

Hvilke varer og tjenester som produseres drives i 

stor grad av hva befolkningen, både regionalt, na-

sjonalt og globalt, etterspør. Dette gir også utslag i 

hvilke typer kompetanse både konsumenter og pro-

dusenter etterspør. Den demografiske utviklingen 

3 Sentrale endringskrefter 
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knytter seg blant annet til befolkningsvekst, alders-

sammensetning og bosettingsmønster i befolk-

ningen. 

Befolkningsvekst som forventet i Nordland 

Siden SSBs siste befolkningsframskrivinger i 2016 

har den faktiske befolkningsveksten vært betydelig 

svakere enn det forventede hovedalternati-

vet (MMMM)2. Blant de viktigste årsakene er sann-

synligvis at nettoinnvandringen har vært betydelig 

lavere fra og med 2015, sammenlignet med årene 

2007-2014. Ved inngangen til 2018 var den faktiske 

folkemengden også mindre enn SSBs mellomalter-

nativ med lav nettoinnvandring (MMML). Framover 

står Norge ovenfor en omstillingsprosess fra en ol-

jedrevet økonomi til annen produksjonsaktivitet. 

Innvandringen til Norge har vært kjennetegnet av et 

betydelig innslag av arbeidsinnvandrere fra land 

med dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn Norge. I 

de siste årene har den økonomiske utviklingen i 

disse landene tatt seg opp, mens den økonomiske 

utviklingen i Norge har blitt mer usikker, bl.a. på 

grunn av oljeprisfallet. Så langt har utviklingen bi-

dratt til vesentlig lavere innvandring, men fortsatt 

usikkerhet i Norge leder til at det er vanskelig å 

konkludere hvorvidt arbeidsinnvandringen vil ta seg 

opp igjen i kommende år.  

I Nordland har situasjonen vært noe annerledes enn 

i landet for øvrig. Etter fallende folkemengde i etter-

kant av tusenårsskiftet, har det vært befolknings-

vekst siden 2008. Figur 3 viser hvordan folkemeng-

den har utviklet seg i perioden 2010-2018 og to av 

SSBs mellomalternativer for utviklingen fram mot 

2040.  

 

 

                                                      

2 MMMM står her for mellomalternativet for fruktbarhet, levealder, flytte-
mønster og innvandring. 

Figur 3 Observert og framskrevet befolknings-
mengde i Nordland. 2010–2040. 

 

MMMM er SSBs hovedalternativ. MMML er mellomalternati-
vet med lav nettoinnvandring. 

Kilde: SSB 

I motsetning til Norge som helhet har befolkningsut-

viklingen i Nordland vært omtrent som ventet i SSBs 

hovedalternativ. Uten innvandring ville imidlertid be-

folkningsveksten vært negativ, hovedsakelig grun-

net den innenlandske fraflyttingen fra fylket som har 

vedvart siden årtusenskiftet.  

Det er usikkert hvordan befolkningsveksten blir 

framover. I fjor vokste befolkningen i Nordland med 

kun 0,25 prosent, mot 0,73 prosent for Norge som 

helhet. Usikkerheten rundt framtidig befolkningsut-

vikling er blant annet knyttet til en eventuell omstil-

ling fra oljerelatert aktivitet til annen produksjonsak-

tivitet og hvor attraktivt Nordland (og Norge) vil være 

for innvandrere fra land som i dag opplever sterkere 
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økonomisk vekst. Fortsetter fylket å følge hovedal-

ternativet vil imidlertid befolkningen øke med om lag 

7 prosent til 260 000 personer i 2040. 

Økt behov for helse- og omsorgskompetanse med 
aldrende befolkning 

Det er ikke bare antall personer i en region som på-

virker den økonomiske aktiviteten, også alderssam-

mensetningen i befolkningen påvirker tilbud og et-

terspørsel av varer og tjenester, arbeidskraft og 

kompetanse. 

Individers etterspørsel etter varer og tjenester end-

res gjennom livsløpet. Behovet for omsorgstjenes-

ter øker for eksempel normalt med alderen. I figur 4 

viser vi hvordan alderssammensetningen i Nord-

lands befolkning er ventet å utvikles i SSBs hoved-

alternativ. 

Figur 4 Alderssammensetning hovedalternativet 
(MMMM) i befolkningsframskrivingene for Nord-
land 

 

Kilde: SSB 

Som i resten av landet, forventes befolkningsald-

ringen i Nordland å tilta fram mot 2040. I Nordland 

vil om lag 24 prosent av befolkningen være 67 år 

eller eldre i 2040, sammenlignet med 17 prosent i 

2018. Samtidig ser vi av figuren at det er gruppen i 

yrkesaktiv alder (16-66 år) som reduseres, både 

målt i antall personer og andel av befolkningen.  

Den høye andelen eldre taler isolert sett for sterk 

etterspørselsvekst etter helse- og omsorgstjenes-

ter, og følgelig vil etterspørselen etter helsefaglig 

kompetanse øke. På den annen side viser Eggen 

mfl. (2018) at blant annet teknologi og statens evne 

og vilje til å finansiere tjenestene kan føre til at et-

terspørselsveksten modereres. At andelen av be-

folkningen i yrkesaktiv alder synker, fører også til at 

både finanserings- og arbeidsbyrden for offentlige 

velferdsgoder fordeles på færre mennesker. Det er 

imidlertid usikkert hvorvidt dette vil føre til arbeids-

kraftmangel, eller om framtidig teknologiutvikling vil 

frigjøre nødvendig arbeidskraft. 

I SSBs befolkningsframskrivinger ventes det at be-

folkningen over 67 år er den eneste som vil vokse i 

de kommende årene. Nordland har ikke opplevd 

den samme reduksjonen i nettoinnvandringen som 

landet for øvrig, og befolkningsutviklingen har derfor 

ligget rundt hovedalternativet (MMMM) fram til nå. 

Dersom den framtidige utviklingen blir mer i tråd 

med landet som helhet og nærmer seg mellomalter-

nativet med lav nettoinnvandring (MMML) er det 

grunn til å tro at utfordringene beskrevet over vil bli 

større, fordi innvandringen i hovedsak har bidratt til 

vekst i gruppen i yrkesaktiv alder. Innvandrere har 
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også bidratt til befolkningsvekst ved en generelt 

høyere fruktbarhet enn befolkningen ellers3. 

Byutvikling og variert tjenesteytende kompetanse i 
sentrale strøk 

Norge har i europeisk sammenheng en lavere andel 

av befolkningen boende i byer og tettsteder enn de 

fleste andre europeiske land, men det er all grunn til 

å tro at andelen vil vokse i årene framover, noe som 

også ble påpekt i Produktivitetskommisjonens 

første rapport (NOU 2015:1).  

Sentraliseringstendensen er også tydelig i Nord-

land. Figur 5 viser befolkningsutviklingen i spredt- 

og tettbygde strøk i Nordland i perioden 2000 – 

2017. Andelen av befolkningen i Nordland som bor 

i tettbygde strøk har økt fra 66 til 72 prosent i perio-

den 2002-20174, og det er lite som tyder på at tren-

den vil snu. 

Det er flere grunner til at befolkningen sentraliseres, 

for eksempel vil byer og tettsteder generelt være 

kjennetegnet av et større og mer variert vare- og tje-

nestetilbud. Dette er igjen med på å bidra til at flere 

bedrifter etablerer seg i området og det fører gjerne 

til tiltakende økonomisk aktivitet og voksende bo- og 

arbeidsmarkedsregioner5. Sentralisering forventes 

å øke etterspørselen etter kompetanse som kan ut-

vikle nødvendig infrastruktur i by- og tettstedsutvik-

lingen framover. 

Større bo- og arbeidsmarkedsregioner innebærer 

også at bedrifter har et større kundegrunnlag. Det 

gir normalt et mer variert vare- og tjenestetilbud, 

som også taler for at det blir behov for flere typer 

kompetanse i disse regionene. Det resulterende 

kompetansebehovet vil sannsynligvis i stor grad 

 

 

                                                      

3 SSBs statistikkbank, tabell 10216: Framskrevet fruktbarhet, etter land-
bakgrunn. 

4 SSBs statistikkbank, tabell 04860: Areal og befolkning i tettsteder. 

preges av ferdigheter direkte eller indirekte knyttet 

til personlig tjenesteyting, for eksempel innenfor 

salg og logistikk av varer, samt informasjons- og 

serveringstjenester. 

Figur 5 Indeksert befolkningsutvikling i spredtbygde 
og tettbygde strøk i Nordland. 2000–2017. 2000 = 

100.  

 

Kilde: SSB 

3.3 Samfunnsstruktur  

Egenskaper ved samfunnet kan også påvirke fram-

tidens kompetansebehov, blant annet gjennom 

hvordan endrede lønns- og arbeidsvilkår påvirker 

virksomhetenes rekrutteringsbeslutninger og hvor-

dan nye måter å organisere vare- og tjenestebyttet 

endrer hvilke arbeidsoppgaver som må utføres.  

5 Fordelene bedrifter og konsumenter har av å være lokalisert nær hver-
andre er omtalt som agglomerasjonseffekten i samfunnsøkonomien. 
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Et eksempel på en ny måte å organisere arbeidsde-

lingen på, er den nye delingsøkonomien. Delings-

økonomien utnytter at nye digitale løsninger gjør det 

enklere å koble tilbydere og etterspørrere, og redu-

serer transaksjonskostnader knyttet til vare- eller 

tjenesteleveransen. I mange tilfeller påvirker det 

også arbeidstakerens (tilbyders) tilknytning til det 

regulerte arbeidslivet.  

Hvor kraftige endringer i kompetanseetterspørsel vi 

kan forvente er usikker, og vil avhenge blant annet 

av delingsøkonomiens framtidige omfang og form i 

Nordland. I landet for øvrig har delingsøkonomien 

foreløpig fått best fotfeste på områder som overnat-

ting og transport, samt vasking, matlaging og andre 

småjobber. Med unntak av overnatting, kan ikke 

omfanget sies å være veldig stort i dag.  

Vi forventer imidlertid at der delingsøkonomien får 

grep, vil den kunne påvirke kompetanseetterspør-

selen betydelig over tid, gjennom hvordan den end-

rer hvilke typer aktiviteter som etterspørres og hvor-

dan disse aktivitetene skal løses.  

Man kan for eksempel tenke seg at etterspørselen 

etter kompetanser som tradisjonelt har vært viktige 

i hotellnæringen vil bli stadig mindre etterspurt etter-

som Airbnb blir mer utbredt.  

Samtidig mener vi at det er en risiko for at delings-

økonomien vil redusere mange menneskers tilknyt-

ning til en arbeidsplass og svekke den norske mo-

dellen for lønnsdannelse.  

I et kompetanseperspektiv kan en redusert tilknyt-

ning til arbeidsplasser få betydning, ettersom en be-

tydelig del av kompetanseutviklingen foregår uten-

for det formelle utdanningssystemet, i etablerte virk-

somheter (Røtnes & Walbækken, 2018; Berg & 

Røtnes, 2013).  

Reiselivsnæringen er et eksempel på en næring 

som står ovenfor betydelige utfordringer knyttet til 

økt konkurranse fra delingsøkonomien (gjennom f. 

eks. Airbnb). På den ene siden kan økt konkurranse 

føre til økt nyskaping og behov for nye typer kom-

petanser, på den andre siden kan fremveksten av 

denne type aktører redusere behovet for arbeids-

kraft i tradisjonelle reiselivsvirksomheter, og dermed 

også behovet for den kompetansen som i dag etter-

spørres av slike virksomheter. 

Delingsøkonomien har, og vil sannsynligvis fortsette 

å ha, størst omfang og effekt i tettbygde strøk. Kref-

tene vil sannsynligvis være svakere i mer spredt-

bygde strøk. Unntaket er kanskje for reiselivsnæ-

ringen, hvor de tjenestene som i dag møter konkur-

ranse fra delingsøkonomien i mindre grad er av-

hengige av sentraliserte brukernettverk. Dessuten 

vil en stadig mer opplevelseshungrig turistmasse 

muligens foretrekke lokale Airbnb-tilbud over hotel-

ler i byene.  

En annen bieffekt av delingsøkonomien, er at den 

synes å bidra til at lønnsvilkårene i eksisterende 

næringer svekkes når næringen utsettes for konkur-

ranse fra delingsøkonomiaktører. Slik arbeidsinn-

vandring fra land med dårligere lønnsvilkår kan lede 

til økt tilbud av arbeidskraft med lave lønnskrav, kan 

delingsøkonomien også utfordre samfunnets rela-

tivt jevne inntektsfordeling.  

Inntektsfordelingen er viktig for kompetansetter-

spørselen, fordi den påvirker bedriftenes etterspør-

sel etter arbeidskraft med ulike kompetansenivåer.  

Utviklingen i verdenssamfunnet påvirker også 

lønnsstrukturen i Norge. I dag er verden på sitt mest 

åpne så langt, og omfanget av det internasjonale 

vare- og tjenestebyttet forventes kun å vokse i tiden 

som kommer.  

Åpne økonomier lar arbeidsintensiv produksjon flyt-

tes til land med billig arbeidskraft, men tillater også 

at arbeidskraft fra disse landene flytter til industri-

land som Norge. Samtidig som det gjør at ressurser 

kan brukes der, og til det, de er mest effektive, ska-

pes det vinnere og tapere.  

Når arbeidsinnvandrere med relativt lave lønnskrav 

kommer inn i det norske arbeidsmarkedet, risikerer 

man at lønnsutviklingen i aktuelle sektorer svekkes, 

og lønnsforskjellene vokser.  
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Når inntektsfordelingen er jevn, og lønnsforskjellene 

små, fremstår høykompetent arbeidskraft som rela-

tivt billig, og er dermed relativt mer etterspurt, enn 

når lønnsforskjellene er store. Samtidig vil små 

lønnsforskjeller gjøre lavkompetent arbeidskraft re-

lativt dyr, som på sin side vil gi bedriftseiere sterkere 

insentiver til å digitalisere og automatisere de enk-

lere, manuelle arbeidsoppgavene. I så tilfelle risike-

rer arbeidskraft med lav formell kompetanse å bli 

gjort overflødige. 

Hvordan den norske lønnsdannelsen formes i fram-

tiden kan derfor ha stor effekt på hvilke formelle 

kompetanser samfunnet etterspør og velferden til 

berørte arbeidstakergrupper. Forskning viser at det 

er arbeidstakere med lav kompetanse som er særlig 

utsatt når internasjonaliseringen og konkurransen 

øker (Balsvik, Jensen, & Salvanes , 2015).  

3.4 Teknologi og innovasjon 

Verden har de siste 20 årene opplevd en revolusjo-

nerende utvikling innenfor informasjons- og kommu-

nikasjonsteknologi (IKT). IKT har endret både pro-

duksjons- og etterspørselsmønstre, og er i dag en 

del av hverdagen for de aller fleste, både på jobb og 

i fritiden (Field, 2003). Innenfor alt fra hotellbook-

inger og musikk, til forskning, elektronisk overvåking 

av kraftforsyning og elektroniske banktjenester er 

IKT på mange måter en like integrert teknologisk 

infrastruktur som elektrisk kraft. 

Teknologiske nyvinninger har vært blant de viktigste 

drivkreftene for økt produktivitet, og dermed økono-

misk utvikling. Investeringer i teknologi bidrar til økt 

produktivitet blant annet gjennom at ny innovasjon 

kan bli tatt hurtigere og mer effektivt i bruk. En studie 

av Eggen, Mark og Røtnes (2015) finner at IKT har 

muliggjort, direkte eller indirekte, hele 47 prosent av 

produktivitetsveksten i Norge i perioden 2006-2013. 

Norge har hatt høy produktivitet over en lengre pe-

riode, tross lave investeringer i forskning og utvik-

ling, relativt til andre OECD-land. En viktig årsak til 

dette er avkastningen fra en svært produktiv oljen-

æring, en delforklaring kan imidlertid også være at 

norske foretak er relativt intensive i bruken av IKT-

kapital som bidrar til økt produktivitet sammenlignet 

med andre OECD-land. 

Tross høy produktivitet er det fremdeles et stort po-

tensial for bedre utnytting av teknologi (NOU 2016: 

3). I vår analyse av behovet for avansert IKT-kom-

petanse fant vi en underdekning av avansert IKT-

personell innenfor tjenesteyting og offentlig sektor, 

og særlig innenfor helse- og omsorgssektoren 

(Bjørnstad, Røtnes, & Norberg-Schulz, 2015).  

Automatisering reduserer behovet for noen typer 
kompetanse 

Etter hvert som digitaliseringen blir mer avansert er 

det sannsynlig at flere yrkesgrupper vil kunne bli ut-

konkurrert av teknologiske løsninger. Tidligere har 

man antatt at teknologien i hovedsak vil erstatte ar-

beidskraft i yrker med produksjonsmessige rutine-

oppgaver med lave formelle kompetansekrav, for 

eksempel butikkansatte og renholdere.  

De senere årene har vi imidlertid sett at automatise-

ring av mer kognitive arbeidsoppgaver, for eksem-

pel i bankbransjen, kan indikere at også mange job-

ber med middels høye krav til formell kompetanse 

er utsatt for automatisering (NOU 2016: 3). På ge-

nerelt grunnlag er det rimelig å anta at teknologiske 

løsninger vil overta de fleste arbeidsoppgavene 

som kan standardiseres i arbeidslivet. På den andre 

siden vil økt automatisering og teknologibruk sann-

synligvis føre til økt etterspørsel etter personer med 

spesialisert teknologikompetanse, både knyttet til 

utvikling, bruk og vedlikehold. Samtidig vil automa-

sjon av rutinepregede arbeidsoppgaver kunne fri-

gjøre ressurser til mer kognitive arbeidsoppgaver på 

samme arbeidsplass. 

Pajarinen m.fl. (2015) analyserer hvordan automa-

tisering vil påvirke ulike yrker i Norge og Finland i 

tiårene som kommer. Studien antar at dagens næ-

ringsstruktur opprettholdes og at arbeidsoppgavene 

et yrke består av i dag fremdeles vil gjelde i framti-

den. Det er lite sannsynlig at disse antakelsene hol-

der, men gitt forutsetningene finner de at om lag en 
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tredel av den norske sysselsettingen kan bli påvirket 

av automatisering i løpet av de neste 20 årene.  

Figur 6 viser den beregnede risikoen for å bli auto-

matisert bort i forskjellige yrkesgrupper. De finner at 

de fleste yrker påvirkes i noen grad, men at lav-

lønns- og lavkompetanseyrker er spesielt utsatt. I 

den grad noen yrkesgrupper står i fare for å auto-

matiseres bort må man ha i bakhodet at flere muli-

gens kan få nye oppgaver i samme bedrift. Eventu-

elle nye kompetansebehov kan da dekkes gjennom 

formell utdanning eller i næringslivet, for eksempel 

gjennom bedriftsintern opplæring. 

Komplementaritet mellom digital og annen kompe-
tanse på mange områder 

Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har 

vært så å si universelt sektorovergripende og digi-

tale løsninger benyttes i de fleste næringer. De tek-

nologiske løsningene kan imidlertid ha forskjellige 

mål og virkninger for kompetansebehovet på tvers 

av næringer. 

I noen næringer, for eksempel tradisjonell industri, 

blir teknologiske løsninger innført for å erstatte tidli-

gere manuelle oppgaver. Som vi så tidligere inne-

bærer det at behovet for denne type kompetanse 

kan forsvinne helt eller delvis. I industrien kan dette 

for eksempel innebære at man trenger færre pro-

duksjonsmedarbeidere. På den andre siden trenger 

man kompetanse til å utvikle, drifte og vedlikeholde 

maskinene som overtar arbeidsoppgavene. Slike 

arbeidsoppgaver er typisk utført av arbeidstakere 

med fagutdanning eller kort høyere utdanning. I til-

legg kan effektivitetsgevinstene frigjøre ressurser til 

salg og produktdesign. Dette taler for at man i indu-

strien har behov for både fagarbeidere i produksjo-

nen og personer med høyere formell utdanning i ad-

ministrasjonen, eksempelvis ingeniører.  

I andre næringer, som helse- og omsorgssektoren, 

har det så langt (av for eksempel sikkerhetsmessige 

grunner) blitt tatt i bruk mindre teknologi som kan 

erstatte arbeidskraften. Her har i større grad løs-

ninger som digitale journaler gjort pasientinforma-

sjon enklere tilgjengelig og mer effektivt lagret, fri-

gjort ressurser som kan brukes til å øke kvaliteten 

Figur 6 Sysselsatte etter risiko for digital automatisering (yrker). Norge som helhet. 
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på behandlingen. Dette er ett eksempel som taler 

for at det er økt behov for tverrfaglig kompetanse i 

skjæringspunktet mellom teknologi og ulike fagspe-

sialiteter som gjør det mulig å både utvikle og ta i 

bruk teknologiske nyvinninger i en rekke næringer. 

Ny teknologi skaper også nye næringer 

Etter hvert som bruken av digital kommunikasjons-

teknologi blir stadig mer utbredt, oppstår også be-

hovet for digital infrastruktur. Vi ser allerede i dag et 

stort og delvis udekket behov for datalagrings-

sentre, særlig drevet fram av store digitale økosys-

temer (Amazon, Schibsted o.a.) og økende bruk av 

skylagringstjenester.  

På grunn av tilgangen på naturressurser, i form av 

fornybar energi og store vannkilder, samt et relativt 

kaldt klima, har Nordland gode forutsetninger for 

etablering av energieffektive datasentre. Etable-

ringen av slik næring vil skape arbeidsplasser og 

øke behovet for spesialisert IKT-kompetanse fra 

både fagutdanninger og universitets- og høgsko-

leutdanninger.  

Felles for næringsaktivitet som tar i bruk digitale løs-

ninger er at det er en nedre grense i behovet for di-

gital kompetanse, fordi alle som er involvert i pro-

duksjonen av varen eller tjenesten må kunne hånd-

tere de løsningene man til enhver tid benytter. Den 

teknologiske utviklingen gir også generelt nye ar-

beidsmuligheter innenfor utvikling, drift og vedlike-

hold av teknologiske løsninger, i stor grad uav-

hengig av hvilket fagfelt det er knyttet til.  

3.5 Energi, klima og miljø 

Norge har ambisjoner om å bli et lavutslippssam-

funn innen 2050 og har gjennom Paris-avtalen som 

mål å redusere klimautslippene med minst 40 pro-

sent innen 2030, sammenlignet med 1990 (Meld. 

St. 13, 2014-2015). De ambisiøse målene i Paris-

avtalen legger føringer for hvilke næringer det sat-

ses på i Norge, nå og i framtiden. Ett virkemiddel for 

å nå målene er omstilling fra fossile energikilder til 

fornybare og bærekraftige ressurser. 

Utvikling og bruk av klimavennlige og bærekraftige 

løsninger er sentralt for at Norge og verden skal nå 

målene om å redusere klimautslippene. I Norge har 

allerede utskiftningen av bilparken til nullutslippsbi-

ler begynt, spesielt i sentrale strøk. Det er sannsyn-

lig at teknologi er en viktig del av løsningen, og det 

er potensielt store næringsmuligheter i utvikling av 

nye og bedre løsninger for miljøet. 

Ingeniørene står sterkt, men økt behov for miljø-
kompetanse 

Som i mye annen prosess- og produktutvikling er 

det sannsynlig at ingeniørene vil ha en framtre-

dende posisjon i omstillingsarbeidet og utviklingen 

av nye løsninger. Det vil imidlertid sannsynligvis 

være behov for tverrfaglig kompetanse i alt fra pro-

sess-, produkt- og tjenestedesign, til naturviten-

skaplig kunnskap om økologi, kjemi og biologi. I til-

legg vil det sannsynligvis fremdeles være behov for 

fagarbeidere som kan bidra til å sette utviklede pro-

dukter og tjenester ut i livet. 

En annen konsekvens av klimautfordringene ver-

denssamfunnet står ovenfor er at befolkningen har 

fått øynene opp for konsekvensene av dagens for-

brukersamfunn.  Det er lite sannsynlig at befolk-

ningen vil redusere dagens livskvalitet av hensyn til 

miljøet, men den siste tids økte fokus på deling og 

gjenbruk kan dempe forbruksveksten og arbeids-

kraftsbehovet over tid. Det kan imidlertid tenkes at 

nye arbeidsoppgaver dukker opp i tilknytning til slike 

dele- og gjenbruksløsninger, for eksempel på grunn 

av økt etterspørsel etter vedlikeholds- og repara-

sjonskompetanse.  

Et mer klimavennlig kosthold med mindre kjøtt og 

mer fisk og grønnsaker vil også kunne gi nye, eller 

styrkede, næringsmuligheter i fiske, fangst og akva-

kultur. Det kan tenkes å lede til en økt relativ etter-

spørsel etter arbeidskraft i disse næringene.  
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3.6 Reiseliv og opplevelsesnæringen 

Reiselivsnæringen i Nordland har opplevd sterk 

vekst de siste årene, både fra norske og internasjo-

nale turister. Spesielt sterk har veksten vært i antall 

kommersielle overnattinger i Lofoten og på Helge-

landskysten, mens Salten er regionen med flest 

kommersielle overnattinger. 

Reiselivs- og opplevelsesnæringen består av 

mange virksomhetstyper (for eksempel hoteller, 

museer, reisebyråer, utleie av sportsutstyr m.m.). 

Hvilke varer og tjenester reiselivsdestinasjonene til-

byr kan variere betydelig, men har til felles at de vil 

gi besøkende i regionen en opplevelse, overnatting, 

servering eller annen tjeneste knyttet til lokalområ-

det. 

Digital kompetanse og markedsføring i sosiale me-
dier 

Digitale løsninger har allerede automatisert book-

ingtjenestene når ferierende skal bestille reiser. De 

reisendes informasjonsinnhenting skjer i større grad 

gjennom internett, og digital markedsføring og syn-

lighet i sosiale medier har blitt viktigere de siste 

årene. Nordland kan tilby unike naturopplevelser, 

selv i et globalt perspektiv, men må fremdeles kon-

kurrere om oppmerksomheten med alternative de-

stinasjoner de reisende vurderer. Denne trenden ta-

ler for at det er behov for profesjonalisering av mar-

kedsføringen i både tradisjonelle og sosiale medier, 

og øker behovet for sysselsatte med digital mar-

kedsføringskompetanse. 

En annen mulighet sosiale medier gir er «gratis» re-

klame. For eksempel kan etablering av egne emne-

knagger som brukes av de reisende fungere som 

reklame. Da er det viktig at opplevelsen står til for-

ventningene som bygges opp gjennom markedsfø-

ringen og pris. Turistundersøkelsen 2016 indikerte 

imidlertid at de besøkendes erfaringer fra Norgesfe-

rien ikke stod helt til forventningene. 

Serviceytende kompetanse i sentrum ved reiselivs-
destinasjonene 

Tross den teknologiske utviklingen i næringen de 

siste årene er det sannsynlig at kompetansebeho-

vet ved selve destinasjonen fremdeles vil være pre-

get av personlig tjenesteyting i framtiden. Selv om 

noen oppgaver sannsynligvis kan rasjonaliseres 

bort med teknologi, vil videre vekst i næringen også 

skape behov for flere sysselsatte i driften av desti-

nasjonene. Det øker behovet for kompetanse innen-

for både renhold og resepsjon, samt mat- og serve-

ringstjenester. Dette vil sannsynligvis øke etterspør-

selen etter personer med relativt lav formell kompe-

tanse, samt sysselsatte med fagkompetanse i mat- 

og restaurantfag. 

De siste årene har Norge vært et attraktivt arbeids-

marked for arbeidstakere fra store deler av Europa. 

Det har derfor vært relativt enkelt å rekruttere øns-

ket antall sysselsatte til næringen, men noe mer ut-

fordrende å få riktig kompetansesammensetning. I 

de kommende årene kan imidlertid Norge bli mindre 

attraktivt for utenlandsk arbeidskraft, med noe la-

vere ventet økonomisk vekst i omstillingen fra olje 

og gass, kombinert med en kommende eldrebølge. 

Samtidig har mange av landene vi rekrutterer ar-

beidskraft fra hatt sterk økonomisk vekst de siste 

årene. Hvis det i framtiden er vanskeligere å rekrut-

tere arbeidskraft utenfra kan det bety at næringen i 

framtiden enten må finne en måte å tiltrekke lokale 

arbeidstakere på eller ta i bruk ny teknologi som kan 

erstatte arbeidskraften med kapitalutstyr.  

Behov for kompetanse som skaper merverdi til na-
turopplevelsene 

Veksten i besøkende til regionen, både fra inn- og 

utland drives blant annet av at verdens befolkning 

blir rikere. Den rikere befolkningen har generelt mer 

tilgang til penger enn tid. Mange er derfor villige til å 

betale for tjenester som gir valuta for pengene i form 

av store opplevelser innenfor sine begrensede tids-

rammer. Dette taler for at man trenger en profesjo-

nalisering av den naturbaserte reiselivsnæringen 

som kobler naturopplevelser med andre aktiviteter 
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og tilbud, gjerne på tvers av flere sektorer, som gir 

helhetlige opplevelsespakker til de besøkende. 

Slike pakker kan også endre opplevelsen av å be-

tale en høy pris for noe, til opplevelsen av å betale 

for høy opplevelsesverdi og bærekraftig bruk (Meld. 

St. 19, 2016-2017). 

For å skape denne type opplevelser er det sannsyn-

lig at man trenger et etablert innovasjonsmiljø som 

legger til rette for at eksisterende eller nye nærings-

aktører kan tilby nye tjenester og produkter. Opp-

bygging av helhetlige opplevelsespakker vil bygge 

på samarbeid mellom flere aktører og skape behov 

for et vidt spekter av kompetanse i tjenestedesign 

og produktutvikling med formell kompetanse. Når 

det kommer til idéutforming og innovasjon har vi 

imidlertid historisk sett at dette kan komme fra per-

soner og miljøer med flere kompetansebakgrunner, 

både formelle og uformelle. 
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For å framskrive den framtidige realkompetanseet-

terspørselen har vi tatt utgangspunkt i SSB-fram-

skrivingene i Dapi mfl. (2016) for utviklingen i etter-

spørsel etter ulike typer utdanninger i Norge fram til 

2030.  

I SSB-framskrivingene fordeles de sysselsatte i 

hver næring inn i 27 utdanningsgrupper. Historiske 

trender i utdanningsbakgrunnen blant de syssel-

satte brukes for å framskrive framtidig etterspørsel 

etter utdanningsgruppene i hver næring. Den sam-

lede etterspørselen etter utdanninger beregnes ved 

å summere over næringer. 

Utdanningsstatistikken gir en god indikasjon på ar-

beidslivets kompetanseetterspørsel, men den reelle 

kompetansesammensetningen er ikke nødvendig-

vis reflektert i ulike utdanningsretninger alene. Ar-

beidstakernes reelle kompetanse vil være preget av 

den formelle utdanningsbakgrunnen, men avhenger 

også av yrkesspesifikk opplæring, erfaring og livs-

lang læring.  

For å kaste lys over den reelle kompetansen ar-

beidslivet etterspør kan vi studere hvilke yrker per-

soner med forskjellige utdanningsbakgrunner går 

inn i, og hvordan yrkesfordelingen for ulike grupper 

endrer seg over tid. 

I vår modell er to individstatistikker fra SSB koblet 

for å finne antall personer fra hver utdannings-

gruppe i ulike yrker for perioden 2003-2014. Model-

len ble oppdatert og tilpasset forhold i Nordland for 

denne rapporten. Ved å framskrive de observerte 

endringene i den oppdaterte perioden kan vi også 

tallfeste etterspørselen etter arbeidskraft i ulike yr-

kesgrupper i framtiden. Tabell 4.1 gir en oversikt 

over yrkesgruppene vi omtaler i denne rapporten. 

 

 

                                                      

6 I 2017 hadde 27 prosent av de sysselsatte grunnskole eller uoppgitt ut-
danning som høyeste fullførte nivå. 42 prosent hadde videregående skole, 
24 prosent hadde fullført 1-4 år universitets- eller høyskoleutdanning og 6 

Tilpasninger til den nasjonale modellen 

SSB-framskrivningene i Dapi mfl. (2016) er gjort på 

nasjonalt nivå, modellen er dermed ikke i utgangs-

punktet kalibrert for å analysere Nordland isolert 

sett. Grunnet begrenset tilgang på tall har vi måttet 

gjøre flere antakelser for å tilpasse modellen til en 

regional analyse av Nordland fylke.  

Tabell 4.1 Yrkesgrupper i framskrivingsmodellen 

Yrkesgruppe  

Ingeniører 

Helse- og omsorgsyrker 

Undervisningsyrker 

Økonomiske og administrative yrker 

IKT-yrker 

Jurister, samfunnsvitere og humanister 

Kontormedarbeidere 

Salgs- og serviceyrker 

Tjenesteytende yrker 

Håndverkere 

Operatører og transportmedarbeidere 

 

Først og fremst har vi erstattet de nasjonale syssel-

settingstallene i modellen med sysselsettingstall på 

NACE 2-siffernivå for Nordland fram til 2017. Det gir 

modellen riktig utgangspunkt for Nordlands syssel-

settingsstruktur på næringsnivå i starten av analy-

seperioden. Videre har vi også kalibrert modellen 

slik at andelen av de sysselsatte med gitt utdan-

ningsnivå tilsvarer de faktiske andelene observert 

for Nordland i 20176. Andelen av befolkningen med 

prosent hadde fullført over 4 år universitets- eller høyskoleutdanning. Hen-
tet fra SSBs statistikkbank, tabell 11615. 

4 Hvordan framskrive realkompetanseetterspørsel? 
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lang høyere utdanning har i de siste årene vokst 

kraftig i Nordland. For å fange opp dette i modellen 

har vi også justert opp modellens vekst i andelen av 

de sysselsatte med lang høyere utdanning.   

Vi har imidlertid ikke tilgang til tidsseriedata for ut-

danningsbakgrunnen blant de sysselsatte i hver 

næring, og heller ikke yrkesfordelingen blant de sys-

selsatte med en gitt utdanningsbakgrunn. Vi antar 

derfor at fagfordelingen innad i hvert utdanningsnivå 

og at trenden for kompetansesammensetningen i 

hver yrkesgruppe er tilsvarende i Nordland som for 

Norge samlet sett. 

På bakgrunn av historiske data for sysselsettingstall 

i Nordland, har vi valgt å holde sysselsettingsande-

len relativt konstant rundt 65 prosent av befolk-

ningen i alder 15-74 gjennom framskrivingsperio-

den. I den nasjonale modellen er denne stigende.  

Modellen, slik den fremstår i denne rapporten, er så 

godt det lar seg gjøre gitt talltilgangen, kalibrert til å 

gjenspeile historisk sysselsetting og utdanningsan-

deler i Nordland. 
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I denne rapporten forsøker vi å beskrive Nordlands 

framtidige realkompetansebehov ved å kombinere 

framskrivinger av arbeidskraftbehov og fordelingen 

av formalkompetanse i ulike yrkesgrupper, sett opp 

mot typiske arbeidsoppgaver i yrkene.  

For de aller fleste yrkesgruppene indikerer framskri-

vingene et økt behov for arbeidskraft i årene fram til 

og med 2030, men det eksisterer enkelte unntak. 

Yrkesgruppene som får framskrevet den høyeste 

prosentuelle veksten er særlig yrkesgrupper med 

sterk tilknytning til demografiske endringer eller tek-

nologisk innovasjon, f. eks. helse- og omsorgsyrker 

og ingeniøryrker. Framskrivingene viser også det 

som sannsynligvis er baksiden av teknologisk inno-

vasjon, nemlig et redusert behov for manuelle løs-

ninger av arbeidsoppgaver i industrien (operatører) 

og av de enklere administrative arbeidsoppgavene i 

næringslivet (kontormedarbeidere). Dersom denne 

koblingen er mellom teknologisk innovasjon og re-

dusert behov er korrekt, er det en indikasjon på at 

realkompetanseetterspørselen i disse yrkesgrup-

pene kanskje er i endring. 

Hva framskrivingene kan si oss om dette drøftes i 

de kommende avsnittene. 

5.1 Framskrivingsresultater 

Vi vil nå gå gjennom resultatene fra våre framskri-

vinger for hver enkelt yrkesgruppe og relatere resul-

tatene til dagens kompetanseinnhold og våre for-

ventninger om framtiden. Ved å se framskrivingene 

av ulike yrkesgrupper i lys av nåtidens og antakelser 

5 Utviklingen i realkompetanseetterspørsel 

Figur 7 - Framskrivinger av ulike yrkesgrupper. Antall ansatte i 1 000. 

 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse AS og Statistisk sentralbyrå 
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framtidens kompetanseinnhold, samt utdanningsni-

våer, kan vi si noe om hvilke realkompetanser som 

vil bli etterspurt i større eller mindre grad enn i dag. 

5.1.1 Befolkningsaldring fører til økt etterspørsel 
etter sysselsatte i pleie- og omsorgsyrkene 

Helse- og omsorgsnæringen er Nordlands største 

næring målt i sysselsetting i dag, og behovet for sys-

selsatte vil sannsynligvis bare være voksende i de 

kommende årene, særlig på grunn av en økende 

andel eldre i Nordlands befolkning. Våre framskri-

vinger viser et økt behov for arbeidskraft fra alle for-

malkompetansegrupper og fra flere fagfelt.  

Yrkesgruppen består av mange yrker, med varie-

rende krav til formalkompetanse. Yrkene kan deles 

inn i tre grove grupper: medisinske yrker (f.eks. le-

ger, sykepleiere, tannleger og farmasøyter) som 

krever universitets- eller høgskoleutdanning, helse-

relaterte yrker (f. eks. radiografer, proteseteknikere) 

som typisk krever høgskoleutdanning, og pleie- og 

omsorgsyrker (f.eks. helsefagarbeidere og hjemme-

pleiere, men også sykepleiere).  

Det er blant pleie- og omsorgsyrkene den største 

forekomsten av arbeidskraft uten høyere utdanning 

er å finne, selv om det også arbeider mange med f. 

eks. sykepleierutdanning i disse yrkene.   

Det er særlig arbeidskraft med yrkesfaglig utdan-

ning framskrivingene viser økt etterspørsel etter. En 

slik utvikling passer godt med en antakelse om at 

arbeidskraftbehovet i betydelig grad vil følge av et 

økt pleie- og omsorgsbehov i fylket, både hjemme 

og på institusjoner. Denne oppgaven har typisk vært 

løst av mennesker med fullført yrkesfaglig utdan-

ning i helse- og oppvekstsfag, eller høyere utdan-

ning innenfor sykepleie eller helseteknikk, men 

også av ufaglærte. Framskrivingene har tatt innover 

seg at det tradisjonelt har vært en relativt høy andel 

ufaglærte, og behovet er derfor økende også for 

denne utdanningsgruppen. I tillegg til medisinske 

masterutdanninger, etterspørres det også en liten, 

men økende, andel med masterutdanninger som gir 

pedagogisk og samfunnsvitenskapelig fagkompe-

tanse. 

Figur 8 Helse og omsorgsyrker.  
Antall ansatte i 1 000. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Framskrivingene tyder på at realkompetansebeho-

vet i typiske helse- og omsorgsyrker vil stå relativt 

likt dagens situasjon også i framtiden, men med noe 

økt relativ etterspørsel etter typiske pleie- og om-

sorgsyrker. I tillegg til pleie- og omsorgsfaglig kunn-

skap og evnen til å ta denne i bruk, krever dette 

visse sosiale ferdigheter. Tjenestene bygger på 

grunnleggende omsorgsverdier. Helsearbeidere må 

ha evne til innlevelse og forståelse av pasientens 

situasjon, og en evne til å tilpasse behandling og 

pleie til denne. Dette er eksempler på kognitive 

kompetanser som nødvendiggjør menneskelig inn-

sats også i framtiden.  

Det er likevel mulig å tenke seg at enkelte arbeids-

oppgaver i framtiden vil kunne bli løst av gode og 

effektive teknologiske hjelpemidler. Dette kan f.eks. 

redusere etterspørselen etter arbeidskraft som i dag 

løser oppgaver som hjelp med personlig hygiene, 

påkledning og forflytning hjemme og på institusjon. 

I en slik situasjon kan man se for seg at behovet for 

arbeidskraft uten særskilt helsemedisinsk kompe-

tanse blir mindre enn framskrevet.  
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5.1.2 Formell utdanning blir viktigere i økonomisk-
administrative yrker 

Yrkesgruppen sysselsetter mennesker som arbei-

der i både privat og offentlig sektor med økono-

miske eller administrativ oppgaveløsning. Yrkesut-

øverne er å finne i de aller fleste næringer i dag. 

Flere av disse arbeidsoppgavene vil sannsynligvis 

kunne løses mer effektivt i framtiden ved hjelp av 

teknologiske hjelpemidler. Men, de aller fleste leve-

rer tjenester man ser for seg at vil være etterspurt 

også i framtiden, og antallet sysselsatte i yrkesgrup-

pen har vært voksende i Nordland de seneste 

årene.  

I denne yrkesgruppen, har personlig egnethet vært 

en relativ viktig rekrutteringsfaktor, og det har tradi-

sjonelt vært mulig å opparbeide seg den nødven-

dige kompetansen gjennom opplæring i bedriftene. 

Enkelte av yrkene har imidlertid krav til formalkom-

petanse, både lovpålagt (f.eks. innenfor revisjon, in-

vesteringsrådgivning og eiendomsmegling) og etter 

arbeidsgivers ønsker. Historisk har det derfor vært 

et stort spenn i formalkompetansen til de syssel-

satte.  

Våre framskrivinger et svakt redusert behov for sys-

selsatte uten høyere utdanning fram mot 2030. Et-

terspørselen etter yrkesutøvere med høy utdanning 

er dermed voksende i samme periode.  

På landsbasis har de fleste arbeidstakerne med 

høyere utdanning i denne yrkesgruppen fagkompe-

tanse innenfor økonomi og administrasjon, herun-

der bedriftsøkonomi, revisjon, administrasjon og le-

delse. Vi tror ikke at dette varierer betydelig mellom 

fylker, og våre framskrivinger viser at en slik fagfor-

deling også vil være tilfelle i framtiden. De seneste 

årene har det imidlertid vært en sterk relativ vekst i 

andre utdanningsbakgrunner blant ansatte i admi-

nistrative yrker. 

Figur 9 Økonomiske og administrative yrker. Antall 
ansatte i 1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Tidligere framskrivinger for landet som helhet viser 

derfor nesten en dobling i antall arbeidstakere med 

kompetanse innenfor humaniora, samfunnsfag og 

jus innen 2030. Det kan tyde på at realkompetanse-

behovet i sektoren er under endring. Kanskje skyl-

des dette at arbeidsoppgavene blir mer komplekse 

samtidig som behovet for fagspesifikk arbeidskraft 

blir mindre, eller at behovet for tverrfaglige løsninger 

blir større? Gjennom universitets- og høgskoleut-

danning utvikles det også generelle, kognitive fer-

digheter, som vil være ettertraktet i et arbeidsliv 

med stadig mer komplekse og abstrakte oppgaver 

(Hyman, Wright, & Reed, 1975).  

5.1.3 Nye kompetansekrav i salgs- og serviceyrker 

Salgs- og serviceyrkesgruppen er en variert yrkes-

gruppe og dekker et stort spenn arbeidsoppgaver 

og kompetansekrav. Yrkesgruppen kan grovt deles 

inn i yrker som løser arbeidsoppgaver knyttet til salg 

og kundeservice og yrker vi har definert som sikker-

hetsyrker, herunder vektere, fengselsbetjenter og 

brannkonstabler. Sikkerhetsyrkene utgjør kun en li-

ten del av yrkesgruppen som helhet, og etterspør-

selen følger i stor grad aktiviteten i økonomien rundt 
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dem. Vi forventer ingen betydelige endringer i yrke-

nes kompetansekrav. Observert og framskrevet 

endring i yrkesgruppens kompetansesammenset-

ning, drives sannsynligvis i hovedsak av endringer i 

handelsnæringen. 

Tradisjonelt har mange av arbeidsoppgavene i salg 

og kundeservice hatt relativt lave krav til formalkom-

petanse, og yrkesutøvere med obligatorisk og vide-

regående utdanning har utgjort den største andelen 

av yrkesgruppen. I varehandelen har intern kompe-

tanseutvikling gjennom arbeidserfaring og intern 

kursing vært den vanligste metoden for virksomhet-

ene å sikre at deres ansatte innehar den nødven-

dige kompetansen. Når virksomhetene har etter-

spurt arbeidskraft, har de heller vektlagt personlig 

egnethet i rekrutteringsprosessene.  

I yrkene vi omtaler som sikkerhetsyrker har det vært 

en større andel med yrkesfaglig eller kort høyere ut-

dannelse, men også her har det vært flest yrkesut-

øvere med lave formelle kompetansebakgrunner.  

På landsbasis har sysselsettingsutviklingen i ty-

piske salgs- og serviceyrker stort sett fulgt befolk-

ningsutviklingen, med noe variasjon mellom kon-

junkturer. Siden 2010 har derimot sysselsettingsut-

viklingen i yrkesgruppen, og spesielt blant dem som 

arbeider i detaljhandelen, vokst saktere enn det be-

folkningsveksten skulle tilsi, og saktere enn økono-

mien for øvrig (Bjørnstad, Røtnes, & Walbækken, 

2017). Statistikken tyder på at det har vært et skift i 

kompetansesammensetningen, da etterspørselen 

etter ufaglært arbeidskraft har vært spesielt svak, 

mens etterspørselen etter faglært arbeidskraft med 

bakgrunn fra yrkesfaglig utdanning eller utdan-

ninger fra universiteter og høyskoler har hatt en 

svakt positiv sysselsettingsvekst.  

Det kan gjenspeile at arbeidsstyrken har blitt stadig 

mer utdannet, men det er også mulig at endringer i 

arbeidsoppgaver, eller hvordan de løses, har med-

ført slike endringer i arbeidskraftetterspørselen. 

Slike oppgaveendringer kan både medføre redusert 

etterspørsel etter arbeidskraft, og endringer i hvilke 

typer arbeidskraft man etterspør.  

En mulig forklaring er at stadig flere arbeidsoppga-

ver lar seg helt eller delvis automatisere. Arbeids-

oppgavene som lettere har latt automatisere er 

gjerne oppgaver som er direkte knyttet til selve 

transaksjonen mellom kunde og virksomhet, og kan 

eksempelvis automatiseres gjennom selvbetjente 

kasser eller gjøres overflødige av netthandel. Ar-

beidsoppgaver knyttet til logistikk- og distribusjons-

ledd er også under endring, for eksempel gjennom 

sentralisert og automatisert lagerdrift.  

I store deler av Norge er det i dag ikke uvanlig å 

finne selvbetjente kasser i en rekke dagligvarefor-

retninger, og internettbaserte metoder å dele og 

distribuere varer og tjenester på, har grepet om seg 

i rekordfart de seneste årene.  

Hvis utviklingen fortsetter, kan det føre til at etter-

spørselen etter ufaglært arbeidskraft som tidligere 

utførte disse arbeidsoppgavene blir kraftig redusert. 

Et lavere antall fysiske butikker reduserer også den 

generelle arbeidskraftetterspørselen i næringen. 

Men, vi ser allerede i dag tegn til at en slik frykt kan 

være overdrevet, da utviklingen også skaper nye 

muligheter i de samme virksomhetene.  

I den grad teknologisk utvikling rasjonaliserer bort 

arbeidsoppgaver i salgs- og serviceyrkene gjelder 

det i størst grad de relativt enkle, manuelle oppga-

vene som i dag løses av arbeidskraft med få for-

melle kompetanser.  

Dersom omfanget av automatisering øker i framti-

den, kan vi altså kunne se et skift i den relative kom-

petanseetterspørselen. Skiftet kommer av at de 

gjenværende arbeidsoppgavene sannsynligvis er 

mer abstrakte av natur, og medfører et økt fokus på 

sosiale og kognitive ferdigheter – ferdigheter som 

ikke like lett lar seg emulere av et dataprogram eller 

en robot.  

I motsetning til selvbetjente kasser og netthandels-

løsninger har butikkansatte den nødvendige pro-

duktkunnskapen og forståelsen til å selge inn pro-

dukter og yte service tilpasset den enkelte kunde. 

Muligheten til å spørre ansatte om råd og oppleve 
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at våre behov oppfattes og møtes er en viktig del av 

opplevelsen blant konsumenter, og en del av det 

som bidrar til kundetilfredshet.  

Flere studier viser en positiv sammenheng mellom 

kundetilfredshet og virksomhetenes omsetning 

(Donavan, Brown, & Mowen, 2004), og i en framtid 

med sterkere konkurranse mellom de fysiske butik-

kene og netthandelsvirksomhetene vil den nødven-

dige kompetansen for å oppnå høy kundetilfredshet 

bli desto viktigere.   

Våre framskrivinger er basert på de siste års tren-

der, og viser en tilnærmet nullvekst i sysselsettingen 

for yrkesgruppen under ett, se Figur 7, i tråd med 

utviklingen de siste årene, hvor næringen disse ar-

beider i sysselsetter en stadig mindre andel av ar-

beidsstokken. 

Ser vi derimot på kompetansesammensetningen 

som følger av den siste tids utvikling, finner vi imid-

lertid at det er bevegelser innad i yrkesgruppen. 

Framskrivingene viser at ufaglært arbeidskraft med 

obligatorisk grunnskole som sitt høyeste oppnådde 

formelle utdanningsnivå fortsatt vil utgjøre den 

største andelen av arbeidskraften, men at andelen 

vil bli stadig mindre etterhvert som denne utdan-

ningsgruppen minker og stadig flere tar høyere ut-

dannelse.   

Dette skiftet i relativ etterspørsel etter ulike utdan-

ninger kan tyde på at framtidens realkompetanse-

behov i salgs- og serviceyrkene er under endring.  

De sosiale og kognitive ferdighetene som etterspør-

res i salgs- og serviceyrkene er til en viss grad de 

samme som utvikles gjennom universitets- og høy-

skoleutdanning (Hyman, Wright, & Reed, 1975) og i 

bransjer hvor bransjespesifikk internopplæring er 

vanlig, kan disse kognitive ferdighetene forsterke ef-

fekten av opplæringen. Det er derfor ikke usannsyn-

lig at arbeidskraft med høy kognitiv kompetanse kan 

tenkes å bli mer attraktiv også i salgs- og serviceyr-

ker i fremtiden.  

Samtidig kan det være et tegn på at arbeidsstokken 

med lavest formell kompetanse rasjonaliseres bort, 

eller av andre årsaker forlater arbeidsmarkedet, 

mens et økt tilbud av høyere utdannet arbeidskraft 

gjør at denne utdanningsgruppen blir å finne i større 

grad også i denne yrkesgruppen. 

Figur 10 Salgs- og serviceyrker. Antall ansatte i 
1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

5.1.4 Andre tjenesteytende yrker 

I denne yrkesgruppen finner vi typisk kokker og ser-

vitører, frisører og andre velværeyrker, renholds- og 

renovasjonsarbeidere samt yrker innenfor postom-

bæring og arkivering. De aller fleste yrkesutøverne 

har i dag utdanning på videregående nivå eller la-

vere, men andelen med fagbrev er betydelig. 

Mange av yrkene leverer arbeidsintensive tjenester 

som til en viss grad krever menneskelig kontakt eller 

kognitive og sosiale kompetanser som gjør det 

vanskelig å se for seg at maskiner skal kunne utføre 

tjenesten i sin helhet. For enkelte av yrkene eksis-

terer det likevel muligheter for at teknologiske nyvin-

ninger kan øke produktiviteten på bekostning av ar-

beidskraftbehovet. De siste 10-15 årene har det 
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imidlertid vært en økning i etterspørselen etter ar-

beidsintensive tjenester. Det er grunn til å forvente 

at etterspørselen etter arbeidsintensive tjenester vil 

fortsette å vokse med økende velstand i befolk-

ningen, uavhengig av hvem som eventuelt vil levere 

tjenestene. 

Figur 11 Tjenesteytende yrker. Antall ansatte i 
1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Våre framskrivinger for det framtidige behovet for 

tjenesteytende yrker i Nordland, viser at kompetan-

sesammensetningen i yrkesgruppen vil være om 

lag som i dag, men med et redusert relativt behov 

for arbeidskraft uten formelle kompetanser. Etter-

spørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglig utdan-

ningsbakgrunn har vært, og synes å være, stigende 

i årene som kommer.  

Hvis vi antar at etterspørselen etter tjenestene yr-

kesgruppen leverer vil fortsette å stige i takt med 

befolkningsvekst og velstand, kan skiftet i relativ 

kompetanseetterspørsel tyde på yrkesutøverne 

som i dag utfører de enkleste og mest manuelle 

oppgavene rasjonaliseres bort av produktivitetsfor-

bedringer på arbeidsplassen.  

De seneste årene har vi også sett at forenklende 

teknologi muliggjør at stadig flere oppgaver som tid-

ligere ble satt ut i et marked kan løses internt på ar-

beidsplassen eller i hjemmet. For eksempel har pri-

vat etterspørsel etter posttjenester fra profesjonelle 

aktører vært fallende helt siden fax- og epost-tekno-

logien ble innført på arbeidsplassene.   

5.1.5 Samfunnet vil fortsatt etterspørre handverks-
kompetanse 

Håndverkere, som andel av alle sysselsatte i alde-

ren 15-74 år, har i perioden 2011-2017 vært litt høy-

ere i Nordland enn i landet for øvrig. I samme peri-

ode har andelen svingt rundt 10 prosent, med en 

marginal reduksjon de siste 4 årene. Etterspørselen 

etter varer og tjenester fra typiske håndverkernæ-

ringer er imidlertid voksende i befolknings- og velst-

andsnivå, og utviklingen framover er antatt å henge 

tett sammen med utviklingen i norsk økonomi.  

For at et yrke skal kunne bli klassifisert som et hånd-

verkeryrke kreves det at yrkesutøverne har stor på-

virkning på de ulike delene av produksjonsprosess-

ene de er involvert i.  Arbeidsoppgavene i yrkes-

gruppen spenner fra bygge- og anleggsarbeid og alt 

det medfører, til fremstilling av tekstiler eller artikler 

av tre, metall og annet via utforming samt vedlike-

hold av maskineri og verktøy. Inkluderte yrker er for 

eksempel tømrere/snekkere, vei- og anleggsarbei-

dere, anleggsgartnere, og produsenter av håndar-

beidsvarer, herunder gullsmeder og grafikere. 

De fleste håndverkeryrkene krever fagopplæring og 

utdanning på videregående nivå. Det er likevel en 

relativt høy andel yrkesutøvere uten fagbrev eller 

fullført yrkesfaglig utdanning også i denne gruppen. 

De ufaglærte, er gjerne personer som har tilegnet 

seg kompetanse gjennom lang erfaring i yrket eller 

gjennom opplæring i bransjen. I tillegg er det et fåtall 

med relativt enkle arbeidsoppgaver.  

Klassifikasjonskravet medfører at yrkene i liten grad 

består av rutinepregete og typisk automatiserings-

vennlige arbeidsoppgaver, og vi antar derfor at det 

er liten sannsynlighet for at arbeidsoppgavene vil bli 
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automatisert i framtiden. I den grad de enklere ar-

beidsoppgavene automatiseres, vil det sannsynlig-

vis fortsatt være et behov for kvalifiserte fagarbei-

dere for å utarbeide prototyper, forberede tilpas-

ninger og kvalitetssikre produktene.   

Figur 12 Håndverkeryrker. Antall ansatte i 1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Våre framskrivinger viser at det vil være behov for 

håndverkere også i framtiden, og at etterspørselen 

etter de kompetansegruppene som tradisjonelt har 

stått sterkt i gruppen vil øke. Framskrivingene viser 

spesielt at yrkesutøvere med yrkesfaglig bakgrunn 

vil utgjøre en stadig viktigere andel av de syssel-

satte i yrkesgruppen. Andelen med kun obligatorisk 

utdanning vil være fallende i årene som kommer, 

men antallet sysselsatte er konstant, og tyder på at 

det også vil være behov for den kompetansen man 

kan erverve gjennom arbeidserfaring.  

Blant yrkesutøvere med yrkesfaglig utdanning, er 

det spesielt dem med kompetanse i bygge- og an-

leggsfag, mekaniske fag og elektrofag som vil bli 

mer etterspurt i framtiden. Legger man den siste tids 

utvikling i håndverkerbransjene i landet sett under 

ett til grunn kan man anta at mesteparten av denne 

veksten vil tilfalle bygge- og anleggsbransjen i 

større grad enn mindre nisjenæringer. 

5.1.6  Økt behov for fagkompetanse blant operatø-
rer og transportarbeidere 

Yrker i denne yrkesgruppen arbeider typisk i bedrif-

ter som driver med utvinning av bergarter, råolje og 

naturgass, industri- og jordbruksproduksjon, kraft- 

og vannforsyning, samt godstransport på vei, bane 

og langs kysten. Både på landsbasis og i Nordland 

har yrkesgruppen utgjort en stadig mindre andel av 

de sysselsatte. Yrkesgruppen har også blitt mindre 

målt i absolutte tall.  

Mange av yrkene har til felles at arbeidet gjerne kre-

ver erfaring med bruk av maskiner eller annet tek-

nisk utstyr, samt en grunnleggende forståelse for in-

dustriell teknologi. Dette gjør at det for de fleste yr-

ker kreves en eller annen form for fagopplæring el-

ler sertifisering, men det er også et stort innslag av 

ufaglært arbeidskraft som har opparbeidet seg nød-

vendige kunnskaper og ferdigheter gjennom yrkes-

erfaring eller internopplæring på arbeidsplassene.  

For mange av yrkesutøverne, består arbeidshver-

dagen av relativt rutinepregede arbeidsoppgaver, 

eksempelvis produksjonsarbeidere ved produk-

sjonslinjer. Liknende arbeidsoppgaver har allerede 

vært automatisert i mange næringer og virksomhe-

ter, og forventes å bli ytterligere automatisert i fram-

tiden. Dette er til dels oppgaver som tradisjonelt har 

vært løst av arbeidstakere med formalkompetanse 

under yrkesskolenivå. 

Figur 13 viser våre framskrivinger for arbeidsgrup-

pen. Vi forventer at den samlede etterspørselen et-

ter arbeidskraft fra denne yrkesgruppen vil være fal-

lende fram mot 2030. Det skyldes for det første en 

antakelse om at industrien, hvor mange av yrkesut-

øverne arbeider, vil utgjøre en mindre andel av 

norsk økonomi i årene framover. Denne antakelsen 

er også tatt inn i våre framskrivinger for Nordlands 

sysselsettingsbehov. 
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Figur 13 Operatører og transportarbeidere. Antall 
ansatte i 1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Vi antar også at automatiseringen av enklere, ma-

nuelle arbeidsoppgaver vil fortsette, eller tilta. Tra-

disjonelt er det den ufaglærte arbeidskraften som 

har løst de mest automasjonsutsatte arbeidsoppga-

vene, og våre framskrivinger viser spesielt et stort 

fall i etterspørsel etter denne arbeidstakergruppen. 

Når arbeidsoppgaver automatiseres gjennom økt 

bruk av maskiner og roboter, endres kompetanse-

innholdet i yrkesgruppen på grunn av gjenværende 

eller nye arbeidsoppgaver. Vi tror at det de gjenvæ-

rende arbeidsoppgavene i mindre grad vil kunne la 

seg automatisere, og at de vil bli løst av individer 

med større innvirkning på arbeidsprosessen. I til-

legg vil det være slik at økt bruk av maskiner og ro-

boter også vil fordre et økt behov for kontroll, vedli-

kehold og operasjon av disse maskinene. Dette ty-

deliggjør behovet for kvalifisert fagutdannet arbeids-

kraft i typiske operatøryrker.  

Antakelsene leder til at vi forventer at yrkesutøvere 

med yrkesfaglig utdanning vil utgjøre en større an-

del av yrkesgruppen enn tidligere. På grunn våre 

antakelser om industriens andel av norsk sysselset-

ting framskrives likevel etterspørsel etter yrkesfaglig 

kompetanse tilnærmet konstant. Kompetansegrup-

pens relative tyngde vil likevel tilta over framskri-

vingsperioden.  

Basert på de seneste års utvikling, synes det som 

om at det særlig er yrkesfaglig kompetanse innenfor 

elektro, mekanikk og maskinfag som vil bli viktig 

framover, men framskrivingene viser også at univer-

sitets- og høyskoleutdanning innenfor ulike tekniske 

realfag vil være relativt mer etterspurt innad i yrkes-

gruppen i 2030 enn i dag.  

5.1.7 Behovet for støttefunksjoner er fallende  

Yrkesutøvere med kontoryrker har tradisjonelt hatt 

arbeidsoppgaver som krever få eller ingen formelle 

kvalifikasjoner, selv om det tidligere ikke var uvanlig 

å ha fullført egne maskinskrivingkurs o.a. Tidligere 

har de fleste yrker innenfor feltet krevd erfaring til-

svarende 10-12 års skole gang.  

Flere av arbeidsoppgavene har vært, eller er, opp-

gaver som i stor grad kan overtas av automatiserte 

løsninger. Flere av oppgavene har også vært tilknyt-

tet støttefunksjoner som moderne teknologi har 

gjort overflødige. Antallet yrkesutøvere har derfor 

vært fallende i lang tid, både nasjonalt og i Nord-

land, og andelen av alle sysselsatte med slike yrker 

har derfor også vært fallende.  

En mulig forklaring er å finne i moderne teknologi. 

Teknologisk utvikling har gjort at bruken av arbeid-

stimer i produksjonen av typiske kontortjenester har 

falt betraktelig, på bekostning av arbeidstakere med 

lavere formalkompetansekrav. Mange av arbeids-

oppgavene som tidligere har vært delegert bort fra 

mer spesialiserte stillinger fordi den tidligere har 

vært tidkrevende, kan i dag gjøres like, eller mer, 

effektivt av den enkelte arbeidstaker. Med andre 

ord; etterspørselen etter enklere kontortjenester har 

falt helt eller delvis bort, og dette har resultert i at 

arbeidstakere som tidligere utførte disse arbeids-

oppgavene har blitt rasjonalisert bort av digitale eller 

automatiserte løsninger. 
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Våre framskrivinger viser at det i 2030 vil være cirka 

40 prosent færre med dette yrket i Nordland enn i 

dag. Framskrivingene viser også at den største år-

saken til sysselsettingsreduksjonen kommer av at 

den ufaglærte arbeidskraften ikke lenger vil bli etter-

spurt. Samtidig vil arbeidskraft med kort høyere uni-

versitets- eller høyskoleutdannelse bli relativt mer 

ettertraktet. 

Går vi inn i fagsammensetningen, ser vi at det spe-

sielt er yrkesutøvere med økonomisk-administrative 

fag som vil bli relativt mer ettertraktet. Det tyder på 

at viktige kompetanser i denne yrkesgruppen i fram-

tiden vil helle mer mot fagkunnskaper om økonomi, 

budsjett, regnskap og administrasjon enn tidligere. 

Framskrivingene støttes av våre antakelser om at 

en generell økt etterspørsel etter høyere kognitive 

ferdigheter vil bli ettertraktet i framtiden. Arbeidsta-

kere med høyere utdanning har også ofte bedre di-

gitale ferdigheter, og kan mer effektivt utnytte de di-

gitale løsningene som har rasjonalisert bort deler av 

den ufaglærte arbeidskraften.  

5.1.8 Ny teknologi, nye arbeidsplasser og -oppga-
ver 

De siste tiårene har verden opplevd en revolusjone-

rende utvikling i informasjons- og kommunikasjons-

teknologi (IKT). IKT er i dag en del av de aller fleste 

sin hverdag.  

Samtidig som teknologien har muliggjort bortrasjo-

naliseringen av flere arbeidsoppgaver og mange 

sysselsatte i en rekke sektorer, skaper teknologien 

mange nye jobber, både fordi nye varer og tjenester 

kommer til, og fordi det skapes et behov for flere til 

å utvikle og betjene teknologien.  

Yrkesgruppen kan deles inn i to grove grupper. Yr-

kesutøvere som designer og utvikler løsninger, her-

under programvare- og applikasjonsutviklere, data-

basedesignere og systemutviklere, og yrkesutøvere 

som utfører installasjon, vedlikehold og tilbyr bru-

kerstøtte. I den første gruppen har mange av yrkes-

utøverne høy formalkompetanse, mens den andre 

gruppen i hovedsak består av yrkesutøvere med la-

vere formalkompetanse.  

I denne siste gruppen inkluderer arbeidet gjerne en 

del kundekontakt, slik at sosial kompetanse er en 

viktig del av arbeidets kompetansekrav. Praktisk er-

faring og lærdom er viktig i begge undergruppene, 

men de fleste uten formell utdanning er å finne i den 

siste gruppen. Vi mener at det vil være et økt behov 

for begge undergruppene i årene som kommer.  

Antallet sysselsatte yrkesutøvere har vært stigende 

i Nordland siden 2011 (eldste tilgjengelige tall), 

både absolutt og relativt til andre yrker. Sammenlik-

net med resten av Norge, har andelen gått fra å 

ligge 3-4 prosentpoeng lavere, til å ligge kun 2 pro-

sentpoeng lavere. Vi mener at denne utviklingen vil 

holde seg, og at andelen IKT-yrkesutøvere vil være 

om lag som på landsbasis i 2030.   

Figur 14 Kontoryrker.  Antall ansatte i 1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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Figur 15 IKT-yrker. Antall ansatte i 1 000. 

 

Kilder. Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Framskrivingene viser økende etterspørsel etter 

IKT-yrkesutøvere i hele framskrivingsperioden, med 

særlig vekst blant yrkesutøvere med høyere formal-

kompetanse, se Figur 15. Den største gruppen er i 

dag arbeidstakere med ingeniør- og realfagskompe-

tanse tilsvarende bachelornivå, og framskrivingene 

viser at dette også vil være tilfelle i 2030, men at 

fokuset på rene ingeniører vil være mindre da enn 

nå.  

Framskrivingene viser også en sterk økt etterspør-

sel etter arbeidskraft med teknisk fagkompetanse 

på yrkesskolenivå. Dette stemmer godt med en an-

takelse om at behovet for installasjon, drift og bru-

kerstøtte av IKT-systemer vil vokse i takt med 

økende grad av teknologisering. Det er også slik at 

dette er arbeidsoppgaver som i større grad må lø-

ses lokalt, mens design og utvikling av større syste-

mer i større grad kan løses andre steder i landet, 

eller importeres fra utlandet.  

Framskrivingene impliserer et økt relativt behov for 

kompetanse til å løse arbeidsoppgaver hvor både 

formell og erfaringsutviklet kompetanse har vært et-

terspurt tidligere.  

5.1.9  Nordland trenger flere ingeniører og tekno-
loger 

Yrkesgruppen teknologer inneholder ulike former 

for ingeniører, men også andre yrker av teknisk ka-

rakter. Framtidens Norge, med Nordland, er av-

hengig av å kunne utvikle gode infrastrukturløs-

ninger på grunn av stadig økende urbanisering og 

nye høyteknologiske næringer for å kunne konkur-

rere og delta i det internasjonale vare- og tjeneste-

byttet.  

Med økt by- og tettstedsutvikling i Nordland, forven-

tes etterspørselen etter kompetanse som kan ut-

vikle nødvendig infrastruktur å vokse framover. 

Våre framskrivinger viser en stabil etterspørsels-

vekst etter ingeniører og andre teknologer. Det er 

spesielt etterspørselen etter teknologer med yrkes-

faglig eller andre tekniske mellomutdanninger som 

øker i framskrivingsperioden (fagskoleutdanninger 

er indirekte inkl. i studiespesialiserende og yrkes-

faglig utdanning).  Dette er arbeidskraft med den 

nødvendige tekniske kompetansen til å installere, 

drifte og vedlikeholde ulike tekniske anlegg, som f. 

eks. vannrenseanlegg, olje- og gassraffineringsan-

legg eller andre høyteknologiske industrianlegg og 

kommunikasjonsanlegg.  

Gjennom yrkesfaglig utdanning, eller tekniske mel-

lomutdanning, opparbeider en arbeidstaker ikke 

bare teknisk kompetanse, men utvikler også sine 

kognitive ferdigheter, som er grunnleggende for å 

forstå og løse større utfordringer i samarbeid med 

andre. 

Framskrivingene viser også noe økt etterspørsel et-

ter tradisjonelle ingeniører, særlig med masterut-

danning. Men framskrivingene tyder også på at inn-

slaget av masterutdannet arbeidskraft med bak-

grunn fra samfunnsfaglige og økonomisk-administ-

rative vil være større i 2030 enn i 2017. Framskri-

vingene er basert på tidligere utvikling, hvor vi har 

sett et større innslag av samfunnsoppgaver som 

krever tverrfaglige løsninger.  
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Figur 16 Ingeniører og teknologer.  
Antall ansatte i 1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Det er plausibelt at flere av oppgavene som skal lø-

ses i framtiden krever mer enn høy teknisk kompe-

tanse, og at evnen til å se utfordringene i et større 

bilde og finne tverrfaglige løsninger vil være desto 

viktigere. Det kan også tyde på at de generelle, kog-

nitive kompetansene som utvikles gjennom utdan-

ning, blir stadig mer etterspurt på tvers av fagfelt 

(Rege, 2015).   

5.1.10  Jurister, samfunnsvitere og humanister 

Yrkesutøverne i denne yrkesgruppen består i ho-

vedsak av mennesker med universitets- og høysko-

leutdanning innenfor sine fagfelt, men også journal-

ister og utøvende kunstnere. Arbeidshverdagen for 

de fleste går imidlertid ut på å forske, forbedre eller 

utvikle begreper, teorier eller metoder, eller på å an-

vende fagkunnskaper innenfor jus, samfunnsviten-

skap og humaniora til å løse ulike utfordringer for 

privat så vel som offentlig sektor. Mange arbeider 

som rådgivere eller forskere. 

Det er relativt få sysselsatte i denne yrkesgruppen i 

Nordland, og framskrivingene viser en svak reduk-

sjon fram mot 2030. Det gjør imidlertid også fram-

skrivinger for Norge som helhet. Ved første øyekast 

kan det virke rart, all den tid stadig flere tar høyere 

utdanning, spesielt innenfor samfunnsvitenskap og 

humaniora.  

Vi vet fra historiske tall og våre framskrivinger at an-

delen med master eller doktorgrad i jus, samfunns-

vitenskap og humaniora er stigende, så forklaringen 

ligger ikke der. En mulig forklaring er at sammen-

hengen mellom yrkesutøvelse og utdanning blir sta-

dig svakere. Tidligere var sammenhengen mellom 

utdanningsbakgrunn og profesjon sterkere enn det 

den er i dag. Mens det da var mer vanlig å rappor-

tere inn yrkestilhørighet med utgangspunkt i utdan-

ningens navn eller innhold, er det i dag mer vanlig å 

ta utgangspunkt i stillingens innhold, og stillingene 

har blitt mer spesialiserte enn tidligere. 

En del av forklaringen er sannsynligvis også å finne 

i teknologisk utvikling. Ny teknologi har gjort at den 

enkelte analytiker eller forsker relativt raskt og en-

kelt kan behandle større mengder data enn tidli-

gere, noe som fordrer færre arbeidstimer til denne 

type arbeid. Økt produktivitet har redusert arbeids-

kraftsbehovet.  
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Figur 17 Jurister, samfunnsvitere og pedagoger. 
Antall ansatte i 1 000. 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Framskrivingene viser også at behovet for ulike ut-

danninger er under endring innad i yrkesgruppen, 

med et økt relativt fokus på samfunnsvitenskap og 

psykologi, og et redusert fokus på humaniora og be-

driftsøkonomi.  

5.1.11  Stabil etterspørsel etter undervisere 

I denne rapporten har vi så langt tegnet et bilde av 

et samfunn som vil stille større krav til fagkompetan-

ser, fra yrkesfaglige kompetanser til akademiske 

kompetanser. I tillegg synes framskrivingene å tyde 

på at generelle, kognitive ferdigheter lik de som ut-

vikles gjennom utdanning, vil bli stadig viktigere. Vi 

mener derfor at etter hvert som samfunnets kompe-

tansekrav blir mer kompliserte og tverrfaglige, vil vi 

trenge flere og bedre undervisere til å bygge kom-

petanse fra tidlig av. 

Vi mener at undervisningsbehovet i Nordland vil 

være preget av denne utviklingen på lik linje med 

resten av landet. I utgangspunktet har undervis-

ningsbehovet i hovedsak fulgt befolkningsutvik-

lingen, som i Nordland er antatt å være relativt sta-

bilt fram mot 2030, men våre framskrivinger tar også 

innover seg antakelsene ovenfor. 

Våre framskrivinger viser at behovet for undervis-

ningspersonell vil være svakt økende i årene fram-

over, til tross for lav befolkningsvekst, særlig blant 

yngre årskull. Basert på framskrivingene av tidligere 

trender, finner vi at i tillegg til formell undervisnings-

kompetanse spesielt er realfagskompetanse fra 

høyere utdanning som vil bli etterspurt av framti-

dens undervisningsinstitusjoner.  

Figur 18 Undervisningsyrker. Antall ansatte i 1 000 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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I denne rapporten har vi forsøkt å beskrive Nord-

lands framtidige realkompetansebehov ved å kom-

binere framskrivinger av arbeidskraftbehov i ulike 

næringer og yrkesgrupper med fordelingen av for-

melle kompetanser i ulike yrkesgrupper, sett opp 

mot typiske arbeidsoppgaver i yrkene. Denne kob-

lingen lar oss si mer om arbeidslivets reelle kompe-

tanseetterspørsel enn det en framskriving av utdan-

ning eller næringsfordelt sysselsetting alene ville ha 

gjort.  

For de fleste yrkesgruppene indikerer framskriving-

ene et økt behov for arbeidskraft i årene fram til og 

med 2030, men det eksisterer noen unntak. Det 

økte behovet følger av både økning i antall innbyg-

gere og fortsatt vekst i Nordlands næringsliv.  

SSBs framskrivinger av antall mennesker i arbeids-

dyktig alder er imidlertid noe lavere enn våre anta-

kelser om etterspørsel etter arbeidskraft. Våre fram-

skrivinger forutsetter derfor enten høyere arbeids-

deltakelse enn i dag eller noe høyere innflytting til 

Nordland enn hva som følger av SSBs demogra-

fiske prognoser. 

Helse- omsorgsnæringen er Nordlands største næ-

ring målt i sysselsetting i dag. Helse- og omsorgs-

yrker er dermed også den største yrkesgruppen. 

Våre framskrivinger viser at det også vil være tilfellet 

i 2030. En positiv, men svak, befolkningsvekst kom-

binert med en sterk aldring av den eksisterende be-

folkningen fremheves som viktige årsaker til denne 

utviklingen. 

Det er særlig etterspørselen etter arbeidskraft med 

yrkesfaglige utdanninger innenfor pleie- og omsorg 

som øker i våre framskrivinger. Teknologiske fram-

skritt og press på offentlige finanser kan imidlertid 

tenkes å holde veksten under framskrevne nivåer.  

I offentlig og privat sektor arbeider det flere yrkes-

grupper som har til felles at de leverer tjenester, en-

ten på et åpent marked eller innad i en virksomhet.  

For gruppen av økonomisk-administrative yrkesut-

øvere, framskriver vi vekst fram mot 2030 og en 

dreining mot mer formell utdanning.  

Behovet for arbeidskraft til å utføre tradisjonelle, 

enklere, støtteoppgaver i offentlige og private virk-

somheter ser imidlertid ut til å være på hell. Dette er 

arbeidskraft det tidligere har vært stilt relativt lave 

kompetansekrav til, og relativt få av yrkesutøverne 

har hatt formelle utdanninger over videregående 

nivå. Behovet for arbeidskraft til å løse oppgavene 

som fram til nå har vært løst av mennesker med 

høyere utdanninger framskrives til å være om lag 

som i dag.  

I mer profesjonspregete yrker (kokker, servitører, 

frisører o.a.) innenfor tjenestesektoren peker den 

siste tids utvikling, og våre framskrivinger, på et økt 

relativt fokus på yrkesfaglig utdanning, og redusert 

relativ etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft. Sys-

selsettingen i yrkesgruppen som helhet er framskre-

vet voksende fram mot 2030. 

Salg- og serviceyrker, hovedsakelig sysselsatt i va-

rehandelen, men også innenfor andre tjeneste-

ytende næringer, utgjør en relativt stor andel av de 

sysselsatte i Nordland i dag. Våre framskrivinger vi-

ser at behovet for denne arbeidskraften vil være re-

dusert i 2030 som en følge av at netthandel, auto-

matiserte handelsløsninger og digitale kundeservi-

celøsninger vokser i omfang. Netthandel konkurrer 

spesielt godt mot fysiske butikker der reiseavstan-

dene er lange, slik det kan være i deler av Nordland, 

mens fortsatt urbanisering i andre deler forenkler 

varehandelens muligheter for å hente ut stordrifts-

fordeler i form av økt produktivitet og redusert be-

manning.  

Etterspørselen etter tjenester fra håndverkeryrkene 

er forventet å vokse i takt med velstandsveksten i 

Nordland, men dempes sannsynligvis noe av lave 

utsikter til befolkningsvekst. Vi forventer derfor en 

moderat sysselsettingsvekst i årene framover.  

Framskrivingene tyder også på at det vil arbeide 

færre ufaglærte i håndverkeryrkene i 2030 enn i 

dag. Det relative behovet for faglærte vil derfor være 

voksende i samme periode. 

6 Oppsummering 
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Industriens andel av samlet sysselsetting har vært 

fallende i mange år, også i Nordland. Det skyldes til 

dels økt produktivitet i næringen, blant annet drevet 

fram av robotisering og nye måter å organisere ar-

beidet på.  

Vi forventer at den samlede sysselsettingen i indu-

stri-, jordbruk- og energiproduksjon vil falle mot 

2030. Vi antar også at den pågående automatise-

ringen av manuelle arbeidsoppgaver vil fortsette.  

Tradisjonelt har det vært den ufaglærte arbeidskraf-

ten som har løst disse oppgavene, og vi forventer 

derfor at etterspørselen etter denne arbeidskraften 

vil bli betydelig redusert i framskrivingsperioden.  

Fordi den nye produksjonsteknologien i større grad 

enn den gamle fordrer ulike fagkompetanser for 

drift, forventer vi at behovet for yrkesfaglig utdannet 

arbeidskraft ikke vil falle tilsvarende, men derimot at 

behovet for kvalifiserte fag- og yrkesutdannede vil 

bli relativt større enn i dag. 

Den digitale infrastrukturen vi forventer at vil stå for 

flere av endringene må utvikles, installeres og drif-

tes av noen. Slik oppstår nye arbeidsplasser og nye 

kompetansekrav. Vi forventer at behovet for men-

nesker i IKT-næringen vil ta seg opp gjennom fram-

skrivingsperioden. Det er særlig behovet for yrkes-

utøvere med høye formalkompetanser vi venter vil 

øke, men også behovet for yrkesutøvere med yr-

kesfag eller fagskoleutdanning. 

Økt behov for sistnevnte gruppe stemmer godt over-

ens med vår antakelse om at behovet for den kom-

petansen som trengs for å installere og drifte IT-sys-

temer, samt gi brukerstøtte, vil vokse i takt med di-

gitaliseringen av samfunnet. 

Behovet for ingeniører og teknologer vil øke i takt 

med den generelle teknologiske utviklingen, men 

behovet i Nordland vil også øke som en følge av 

stadig økt sentralisering. 

Det er spesielt etterspørselen etter teknologer med 

yrkesfaglig eller teknisk mellomutdanning vi forven-

ter at vil vokse. Dette er arbeidskraft med den nød-

vendige kompetansen til å installere, drifte og vedli-

keholde ulike tekniske anlegg og installasjoner. Be-

hovet for yrkesutøvere med mastergrad vil også 

vokse. 

Det gjelder særlig ingeniører, men vi finner også at 

andelen yrkesutøvere med andre studiebakgrunner 

vil bli etterspurt. Det kan tyde på at oppgavene som 

skal løses i framtiden krever tverrfaglige løsninger i 

stadig større grad. 

Oppsummert, viser våre framskrivinger at framti-

dens arbeidsliv i Nordland vil være kjennetegnet av 

arbeidsgivere som etterspør høyere formelle kom-

petanser innenfor en rekke ulike fagfelt og næ-

ringer. 

Det er spesielt behovet for lavere grads utdannelse 

fra universiteter og høgskoler som vokser sterkt når 

behovet for høyere utdannelse vokser. Trenden er 

tilstedeværende i tilnærmet alle yrkesgrupper og 

næringer, noe som kan tyde på at nye teknologier 

og preferanser vil kunne påvirke kompetansebeho-

vet for de fleste virksomheter i Nordland.  

Framskrivingene indikerer også et behov for økt 

kompetansenivå i typiske yrkesfag, blant annet fordi 

digital og automatisert vare- og tjenesteproduser-

ende teknologi vil skape nye arbeidsjobber i mel-

lomsjiktet mellom den ufaglærte arbeidskraften og 

høyere utdanninger. Den store veksten i behovet for 

yrkesfaglig og lavere grads høyere utdannelse i 

flere yrkesgrupper, impliserer også et behov for 

mellomutdannelser, lik f.eks. fagskoler. Slike utdan-

nelser vil kunne gi mer profesjonsrettede utdan-

ninger rettet mot mer spesifikke arbeidsoppgaver 

enn flere av dagens bachelorgrader. 

Dersom digitalisering og automatisering vil tilta i 

framskrivingsperioden, betyr det også at den ufag-

lærte arbeidskraften antakeligvis må tilpasse seg 

andre kompetansekrav enn i dag. Dersom et slikt 

kompetanseløft ikke forekommer, vil en betydelig 

andel av den ufaglærte arbeidskraften risikere å bli 

utelukket fra framtidens arbeidsliv. 



 

 

42 FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I NORDLAND FYLKE | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

For å tilpasse arbeidskraften til nye, og ofte høyere 

kompetansekrav, samt øke arbeidsdeltakelsen i fyl-

ket, er det sannsynligvis viktig å sørge for at kom-

petanseløftet ikke bare skjer gjennom formelle ut-

danningsløp, men at man også videreutvikler og 

styrker kompetanseutviklingen i eller på terskelen til 

arbeidslivet. 
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8 Appendiks  

Tabell 8-1: Fordelingen av sysselsatte i yrkesgrupper i 2017 basert på statistikk fra SSB og i 2030 ifølge 
framskrivinger 

 

 

Yrkesgruppe Yrkeskode (STYRK08) Sysselsatte år 2017 Sysselsatte år 2030 

Ledere 1 8 555 11 000  

Ingeniører 21, 31 6 880 8 270 

Helse- og omsorgsyrker 22, 32, 53 20 990 26 900 

Undervisningsyrker 23 7 145 7 630 

Økonomiske og administrative yrker 24, 33, 43 14 100 15 650 

IKT-yrker 25, 35 1 740 2 500 

Jurister, samfunnsvitere og humanister 26 1 050 760 

Kontormedarbeidere 41 3 020 1 950 

Salgs- og serviceyrker 42, 52, 54, 95 11 415 11 050 

Tjenesteytende yrker 44, 51, 91, 94, 96 8 775 9 150 

Håndverkere 7 12 800 13 800 

Operatører og transportmedarbeidere 8 7 930 6 170 
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