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I denne rapporten beskrives det norske arbeids-

markedets framtidige realkompetanseetterspør-

sel. Vi har gjort dette ved hjelp av framskrivinger 

basert på en kobling av yrkes- og utdannelses-

framskrivinger. En slik tilnærming vil ikke nødven-

digvis framskrive nøyaktig hvilke realkompetan-

ser det norske samfunnet vil etterspørre i framti-

den, men kaster et nytt lys over kompetansebe-

hovet framover sammenliknet med tidligere fram-

skrivinger basert på utdanninger.  

 

Mens det tidligere var vanligere å avslutte utdan-

ningen sin etter grunnskole eller videregående ut-

danning og skaffe seg realkompetanse gjennom 

arbeid, er det i dag mer vanlig å fortsette med en 

yrkesfaglig utdanning eller en utdanning fra uni-

versitet eller høgskole før man entrer arbeidsmar-

kedet. Denne trenden er tydelig til stede i våre 

data, hvor stadig færre arbeidstakere ser ut til å 

avslutte sin utdannelse etter fullført videregående 

skole.  

 

Når man gjennomfører videre studier, utvikles og 

forsterkes både spesialiserte fagkunnskaper og 

kognitive kompetanser. Man lærer å observere 

og prosessere kunnskap, å kommunisere sin 

kunnskap og å benytte den til praktiske formål. 

Videre lærer man seg å lære. Utdannelse gir altså 

ikke bare kunnskap om enkelte fagområder, men 

øker også den enkeltes verdi som arbeidstaker 

innenfor andre områder. I et arbeidsliv som blir 

stadig mer komplekst, med mer samhandling 

mellom fag- og yrkesgrupper og et økt fokus på 

kognitive og sosiale ferdigheter, vil videre utdan-

ning være en ettertraktet karakteristikk på ar-

beidsmarkedet. 

 

Samtidig viser både historiske data og våre fram-

skrivinger at selv om arbeidslivet ser ut til å ville 

etterspørre en mindre andel ufaglærte i framti-

den, vil denne gruppen fortsatt utgjøre en betyde-

lig andel av arbeidsstokken også i 2030. Dette in-

dikerer at selv om norske arbeidsgivere generelt 

vil etterspørre relativt høye nivåer av formalkom-

petanse i større grad enn tidligere, vil det fortsatt 

være et behov for ufaglært arbeidskraft med real-

kompetanse. Viktige spørsmål blir da hvilke reelle 

kompetansekrav som stilles til arbeidsstyrken, og 

hvordan denne tilegnes. 

 

Samfunnets realkompetanseetterspørsel av-

henger av hvilke varer og tjenester samfunnet et-

terspør, men også av hvordan disse tilbys. Hvilke 

varer og tjenester samfunnet vil trenge i framtiden 

henger tett sammen med den demografiske utvik-

lingen. Vi ser allerede i dag at befolkningsveks-

ten, særlig i de store byene, bidrar til et økt behov 

for arbeidskraft med den nødvendige kompetan-

sen for å utvikle nødvendig infrastruktur, som 

veier og boliger.  

 

Våre framskrivinger viser en stabil vekst i etter-

spørselen etter arbeidskraft med håndverker-

kompetanse fra yrkesfaglig utdanning, spesielt in-

nenfor bygg og anlegg, og etter arbeidskraft i ty-

piske ingeniøryrker. I de tradisjonelle ingeniøryr-

kene framskrives det også en økende andel ar-

beidstakere med høy formell kompetanse fra 

andre fagfelt, for eksempel samfunnsfag. Dette 

kan tyde på et økt fokus på den nødvendige kom-

petansen for å kunne se utfordringer i et større 

bilde og finne tverrfaglige løsninger.  

 

De fleste håndverkeryrker krever en kombinasjon 

av teknisk kompetanse, evnen til abstrakt tenk-

ning og trente hender. Størstedelen av den nød-

vendige kompetansen utvikles gjennom yrkes-

faglig utdannelse, men det har også vært en rela-
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tivt stor andel ufaglærte arbeidere som har opp-

arbeidet seg den nødvendige kompetansen gjen-

nom arbeidserfaring. Våre framskrivinger tyder 

på at det vil være tilfelle også i framtiden. Formell 

kompetanse vil bli vektlagt i større grad enn tidli-

gere. Generelt finner vi at etterspørselen etter 

fagkompetanse fra ulike yrkesfag vokser andels-

messig i nesten alle yrkesgrupper. Det er grunn 

til å tro at da vil også kompetansekravene til de 

som ikke har høy formell kompetanse stige. Dette 

må da bli tilegnet gjennom yrkeserfaring og ufor-

mell opplæring. 

 

I dag står vi også overfor en eldrebølge som vil 

føre med seg en rekke utfordringer for vårt sam-

funn. Hvis like mange omsorgsarbeidere skal 

hjelpe hver bruker i helse og omsorg i 2060 som 

i dag, må en av tre framtidige arbeidstakere jobbe 

i helsesektoren.  Det økte behovet for eldreom-

sorg er altså forventet å øke etterspørselen etter 

arbeidskraft i sektoren, inkludert mange ufag-

lærte. I dag sysselsetter denne sektoren yrkesut-

øvere fra alle utdanningsbakgrunner, og etter-

spør et bredt sett av kompetanser. Felles for 

mange av yrkene er at kognitive kompetanser 

som empati og evnen til å forstå komplekse situa-

sjoner, både sosiale og tekniske, er høyt verdsatt. 

Våre framskrivinger viser at behovet for arbeids-

kraft i helseyrkene vil være stadig voksende og 

inkludere en bred sammensetning av utdannings-

grupper også i framtiden, men med et noe økt fo-

kus på arbeidskraft med fagspesifikk og kognitiv 

kompetanse fra universitets- og høyskoleutdan-

ning eller arbeidserfaring. 

 

De siste tiårene har verden opplevd en revolusjo-

nerende utvikling i IKT og stadig flere arbeids-

plasser har blitt rasjonalisert bort av roboter og 

programvare. Det er sannsynlig at framtiden vil 

være kjennetegnet av en stadig raskere teknolo-

gisk utvikling, der teknologi benyttes på stadig ut-

videte områder. Det er spesielt lavkompetanseyr-

ker som er utsatt for automatisering, nå og i fram-

tiden. Våre framskrivinger viser at andelen ufag-

lærte i tjenesteytende yrker, samt i typiske salgs- 

og serviceyrker, er på vei ned, muligens drevet 

fram av automatiserte arbeidsoppgaver, mens et-

terspørselen etter faglært arbeidskraft er sti-

gende. Det er mulig at skiftet kommer som følge 

av at de gjenværende arbeidsoppgavene medfø-

rer et økt fokus på mer spesialisert fagkunnskap i 

tillegg til sosiale og kognitive ferdigheter.  

 

De sosiale og kognitive ferdighetene som etter-

spørres i servicefokuserte tjenester er til en viss 

grad de samme som utvikles gjennom universi-

tets- og høgskoleutdanning, men kan også utvik-

les gjennom arbeidserfaring eller internopplæ-

ring. Høyere utviklede kognitive ferdigheter kan 

forsterke effekten av slik opplæring, slik at det 

kan være en positiv sammenheng mellom etter-

spørselen etter utdannede fra universiteter eller 

høgskoler og forekomsten av interne opplærings-

rutiner. Det er derfor ikke usannsynlig at høyere 

kognitive kompetanser kan tenkes å bli mer etter-

traktet i disse yrkene i framtiden. 

 

Den nye teknologien effektiviserer ikke bare bort 

arbeidsplasser, men skaper også behov for ny 

kompetanse. Våre framskrivinger indikerer at tek-

nologisk utvikling vil skape behov for flere høyt 

utdannede for å utvikle og betjene den nye tekno-

logien, men også en økende andel arbeidstakere 

i IKT-yrker hvor både formell og erfaringsutviklet 

kompetanse tradisjonelt har vært etterspurt.  

 

Flere av resultatene tyder på et økt fokus på opp-

gaver som krever høyere kompetansenivåer enn 

tidligere, og som for eksempel utføres av individer 

med høy fagspesifikk kompetanse innenfor for 



 

eksempel håndverks- eller ingeniørfag. Framskri-

vingene tyder også på at generelle kompetanser 

som erverves blant annet gjennom universitets- 

og høgskoleutdanning vil bli stadig mer etter-

spurt, for eksempel fordi det relative fokuset på 

kognitive og sosiale kompetanser øker. Denne 

tendensen er også tydelig i internasjonale data 

(Deming 2015). Vi ser også tegn til et økt behov 

for å kombinere tverrfaglighet med slike kognitive 

og sosiale kompetanser. 

 

Samtidig tyder framskrivingene også på at mye 

av den etterspurte kompetansen er av slike typer 

som også kan læres gjennom opplæring og erfa-

ring på arbeidsplassen. Håndverkere og helse-

fagarbeidere utvikler for eksempel fagspesifikk 

kompetanse gjennom yrkesfaglig utdannelse, 

men en vel så viktig del av kompetansen som er 

nødvendig for en tilfredsstillende utførelse av yr-

ket kan også utvikles gjennom erfaringsbasert 

læring, gjennom lærlingetid og senere arbeidser-

faring. Framskrivingene viser en fortsatt stor an-

del ufaglærte i disse yrkesgruppene i 2030, en in-

dikasjon på at det vil være et stort behov for kom-

petanseutvikling i arbeidslivet i framtiden.  

 

Et annet eksempel er å finne i yrkesgruppen 

salgs- og serviceyrker, hvor vi argumenterer for 

et økt relativt fokus på kundeorientert service som 

en følge av tiltakende digitalisering, og at dette 

ville føre til et økt behov for sosiale og kognitive 

kompetanser i samspill med teknisk, bransjespe-

sifikk kompetanse. Dette behovet vil ifølge fram-

skrivingene bare delvis kunne møtes gjennom å 

etterspørre individer med høyere utdannelse, på 

grunn av koblingen mellom utdannelse og kogni-

tive ferdigheter. Men det er sannsynlig at kompe-

tansebehovet også vil måtte dekkes gjennom 

opplæring i arbeidslivet, særlig i mer spesialiserte 

bransjer. Våre framskrivinger støtter også en slik 

antakelse, i og med den relativt stabile veksten i 

behovet for ufaglært arbeidskraft.  

Selv om både spesifikke og generelle kompetan-

ser fra universitets- og høgskoleutdanning synes 

å bli viktigere i samfunnet, tyder resultatene der-

for også på at kompetanser som utvikles gjennom 

opplæring og arbeidserfaring i de enkelte bran-

sjene vil være høyt etterspurt i framtiden. Desto 

mer bransjespesifikk en kompetanse er, desto 

større vil sannsynligvis behovet for intern opplæ-

ring og kompetanseutvikling være. Alt kan altså 

ikke læres gjennom de formelle utdanningskana-

lene. Andre kompetanser, for eksempel evnen til 

å vise empati og sosialt ansvar, kan kanskje ikke 

enkelt utvikles i voksen alder, og stiller begrens-

ninger hos den enkelte arbeidstaker. 

 

Framskrivingene tyder således på at framtiden 

kanskje i større grad vil innebære at kompetanse-

utviklingen skjer i arbeidslivet, muligens i kombi-

nasjon med læringsinstitusjoner, enn tidligere, 

selv om behovet for høyere utdannelser også vil 

være voksende.  

 

Når vi i vårt datamateriale finner flere tegn på at 

samfunnet vil verdsette fagkompetanse fra høy-

ere studier, og de generelle ferdigheter og kom-

petanser studier utvikler, representerer ikke dette 

en ny utvikling i det norske samfunnet. Derimot 

ser vi tegn til at slik kompetanse vil bli etterspurt 

også i næringer og yrker hvor det historisk sett 

har arbeidet en stor andel ufaglærte. Det kan 

være mulig fordi den norske modellen for lønns-

dannelse gjør at høykompetent arbeidskraft frem-

står som relativt billig sammenliknet med den lav-

kompetente arbeidskraften, på grunn av hvordan 

lønnsdannelsen sikrer sammenpressede lønns-

nivåer. 
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For å kunne ivareta landets konkurranseevne, ver-

diskaping og velferd er det avgjørende å imøte-

komme arbeidslivets og samfunnets framtidige 

kompetanseetterspørsel. Framtidens kompetanse-

etterspørsel følger dels av hvilke oppgaver samfun-

net skal løse, og dels av andre lands etterspørsel 

etter norske varer og tjenester. Samfunnet er i sta-

dig endring, og med tidens gang vil det følge flere 

endringer både i Norge og internasjonalt som vil få 

betydning for hvilke aktiviteter samfunnet vil gjen-

nomføre, og dermed for hvilken kompetanse vi vil 

etterspørre. 

 

Mens noen slike endringskrefter har relativt forutsig-

bare virkninger på framtidas kompetanseetterspør-

sel, er andre langt mer usikre. Kompleksiteten i ut-

fordringene vi møter, kombinert med økt konkur-

ranse i det globale vare- og tjenestebyttet, bidrar til 

at det mest sannsynlig vil stilles sterkere krav til at 

samfunnet til enhver tid har tilstrekkelig tilgang på 

relevant kompetanse av en høyere kvalitet og om-

fang enn tidligere. Denne bevegelsen må sees i 

sammenheng med en sterkere globalisering og en 

økt bruk av teknologi på et utvidet antall områder.  

 

Dersom vi skal løse store og sammensatte oppga-

ver i framtiden, vil det kreve både en større grad av 

spesialisering og et økt samarbeid på tvers av fag-

områder. I denne sammenhengen kan vi forvente at 

det bli større etterspørsel etter både tverrfaglig og 

spesialisert realkompetanse.  

 

Slik relevant kompetanse skapes ikke gjennom 

ulike utdanningsløp alene, men vil også komme fra 

erfaringer en person har skaffet seg gjennom betalt 

eller ubetalt aktivitet i tillegg til kompetansen erver-

vet fra en eventuell utdannelse. Det er derfor viktig 

å ikke bare arbeide for at slike kompetanseløft eller 

-tilpasninger skal skje gjennom endret utdanning. 

Det handler også om å ta vare på, videreutvikle og 

styrke den realkompetansebyggingen som skjer på 

arbeidsplassene. For å gjøre dette må vi ha oversikt 

over hvilke reelle kompetanser som vil bli etterspurt 

i framtidens arbeidsliv.  

 

Dagens kunnskapsgrunnlag om dette er i hovedsak 

Cappelen mfl. (2013), Bjørnstad mfl. (2015) og 

Bjørnstad mfl. (2016). Det er svært vanskelig, for 

ikke å si umulig, å tallfeste den reelle realkompetan-

seetterspørselen. Disse arbeidene er gjort med ut-

gangspunkt i sysselsettingsstatistikk fordelt på de 

sysselsattes høyeste fullførte utdanning. Utdan-

ningene gir på den måten en indikasjon på hvilken 

kompetanse arbeidslivet trenger. Men den reelle 

kompetansen arbeidslivet etterspør er imidlertid 

ikke nødvendigvis reflektert i disse utdanningsgrup-

peringene alene. Det er heller ikke slik at kompetan-

seinnholdet til personer med en gitt utdanning er gitt 

over tid. 

 

Vi kan imidlertid kaste lys over hvordan kompetan-

sebehovet endrer seg ved å se på etterspørselen 

etter ulike yrkesgrupper, og hvilke utdannelser per-

soner i disse yrkesgruppene har. Hvis utdannings-

sammensetningen i en yrkesgruppe endres over tid, 

kan dette indikere et endret kompetansebehov i yr-

kesgruppen. En slik tilnærming vil ikke nødvendig-

vis fange opp og korrekt framskrive hvilke realkom-

petanser det norske arbeidsmarkedet vil etterspørre 

i framtiden, men vil likevel være et skritt i riktig ret-

ning.  

 

Denne rapporten dokumenterer vårt forsøk på å 

analysere det norske arbeidsmarkedets framtidige 

realkompetanseetterspørsel. For å kunne analysere 

framtidig etterspørsel av ulike typer realkompe-

tanse, 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. Arbeidet ble derfor lagt opp i to faser. I 

den første fasen koblet vi sysselsatte personers 

1 Innledning 
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yrke med deres utdanningsbakgrunn i hver næring 

av økonomien for å se hvordan arbeidstakere med 

ulike yrker fordeler seg innenfor gitte utdanningsni-

våer og fagfelt i de ulike næringene. En slik kobling 

mellom utdanning og yrke gjorde oss i stand til å 

gjøre rede for og framskrive etterspørsel etter ar-

beidskraft etter yrke, og ikke kun etter utdanning. 

Denne koblingen sier mer om personers realkom-

petanse enn utdanning alene.  

 

Vi gjennomgår sentrale endringskrefter som kan 

tenkes å påvirke framtidens kompetansebehov i ka-

pittel 2, før vi presenterer vår metode i kapittel 3. 

Kapittel 4 er en gjennomgang av framskrivingene. 

Denne gjennomgangen oppsummeres i kapittel 5. I 

kapittel 6 presenterer vi hovedfunnene våre; 

 

A. Samfunnet etterspør mer høykompetent ar-

beidskraft, og mindre lavkompetent ar-

beidskraft 

B. Men behovet for kompetanser som kun kan 

utvikles i arbeidslivet vokser også 

C. Vi ser et økt behov for kompetanseutvikling 

for yrkesfaglig utdannede etter gjennomført 

videregående utdanning. 
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Det er liten grunn til å tro at framtidens kompetan-

sebehov kommer til å være en lineær videreføring 

av trendene i den historiske kompetanseetterspør-

selen. Framtidens kompetanseetterspørsel vil 

kunne påvirkes av endringer på en rekke ulike sam-

funnsområder. Noen endringskrefter kan forventes 

å være mer eller mindre stabile, men både teknologi 

og konkurransevilkår kan raskt skifte retning. I det 

følgende gis en kort beskrivelse av mekanismer 

som driver kompetanseetterspørsel, og hvilke end-

ringskrefter som utløser disse. Beskrivelsene er 

ikke ment å være uttømmende, men å gi leseren en 

forståelse av hva vi mener med sentrale endrings-

krefter og løfte fram noen usikkerheter som kan ten-

kes å påvirke framtidens kompetanseetterspørsel.  

 

2.1 Endringsmekanismer 

Samfunnets realkompetanseetterspørsel avhenger 

av hvilke aktiviteter samfunnet etterspør, men også 

av hvordan disse aktivitetene utføres. Med aktivi-

tetsbegrepet mener vi hvilke varer og tjenester som 

etterspørres og tilbys i samfunnet. Ulike varer og tje-

nester krever ulike faktorinnsatser og ulike realkom-

petanser, og sammensettingen av samfunnets pre-

feranser og utlandets preferanser er med på å be-

stemme hvilken realkompetanse som etterspørres.  

 

Hvordan disse aktivitetene framskaffes i samfunnet 

avhenger bl.a. av substitusjonsmuligheter. For det 

første er det mulig at enkelte varer og tjenester kan 

importeres fra utlandet, og i enkelte tilfeller tilsier 

samfunnets preferanser og egenskaper at dette er 

den optimale løsningen. I så fall skaper ikke disse 

aktivitetene noen etterspørsel etter realkompetanse 

i Norge, men vil kanskje snarere redusere etterspør-

selen etter enkelte kompetanser. Andre varer og tje-

nester må av nødvendighet helt eller delvis frem-

skaffes i Norge, som for eksempel de fleste vel-

ferdstjenester og fritids- og velværetjenester. Men 

de fleste av disse kan fremskaffes ved hjelp av al-

ternative innsatsfaktorer og alternativ arbeidskraft. 

Da sier vi at det eksisterer substitusjonsmuligheter i 

produksjonen. Det avgjørende for hvilke innsatsfak-

torer som da blir benyttet er tilgang og kostnader, 

som gjerne henger sammen med landets lønns-

struktur og på teknologiinnholdet i realkapitalen. 

Som vi snart skal se kan for eksempel ny teknologi 

føre til at det er mulig å helt eller delvis erstatte en-

kelte arbeidsoppgaver med maskiner og program-

vare, men hvorvidt dette vil bli gjort vil avhenge av 

forholdet mellom produktivitet og faktorkostnader.  

 

Vi skal nå gjøre rede for et utvalg endringskrefter 

som kan tenkes å påvirke både hvilke aktiviteter 

framtidens samfunn vil etterspørre, og hvordan 

disse vil fremskaffes. 

 

2.2 Demografisk utvikling 

Hvilke aktiviteter samfunnet ønsker i framtiden 

henger tett sammen med den demografiske utvik-

lingen. Vi ser allerede i dag at befolkningsveksten, 

særlig i de store byene, bidrar til et økt behov for 

arbeidskraft med den nødvendige realkompetansen 

for å utvikle nødvendig infrastruktur, som veier, jern-

baner og boliger. I dag står vi også overfor en eld-

rebølge som vil føre med seg en rekke omdispone-

ringer i vårt samfunn. Samtidig har vi i det siste opp-

levd en økt innvandring. Både innvandring og be-

folkningsaldring utgjør endringskrefter som kan ten-

kes å føre til endret eller økt aktivitet i enkelte sekt-

orer, og dermed at realkompetanseetterspørselen 

endres over tid. Effekten av økt aldring er relativt 

sikker. Mens vi i 1970 hadde fem arbeidstakere bak 

hver pensjonist, vil vi i 2060 stå igjen med bare halv-

parten (Cappelen , et al. 2013). Hvis like mange om-

sorgsarbeidere skal hjelpe hver bruker i helse og 

omsorg i 2060 som i dag, må en av tre framtidige 

arbeidstakere jobbe i helsesektoren. Det økte beho-

2 Sentrale endringskrefter 
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vet for eldreomsorg er altså forventet å øke etter-

spørselen etter arbeidskraft i bransjen, inkludert 

mange ufaglærte. På den annen side, kan ny tekno-

logi eller økt bruk av allerede eksisterende teknologi 

dempe behovet for arbeidskraft. Befolkningsald-

ringen fører også til pensjoneringen av store etter-

krigskull, som fører til at mange personer med ulik 

fagbakgrunn forsvinner ut av arbeidsmarkedet, 

disse må til en viss grad erstattes. I hvilken grad, 

avhenger av teknologiutviklingen.  

 

Norge har opplevd en økt tilstrømming av arbeids-

kraft fra utlandet. Norge har vært en del av det åpne 

europeiske arbeidsmarkedet siden 1994, men ar-

beidsinnvandring har spesielt skutt fart etter utvidel-

sen av EØS-området i 2004 og 2007. Det er god 

grunn til å tro arbeidsinnvandringen vil fortsette i 

årene framover. Velstands- og lønnsnivået i Norge 

er blant de høyeste i Europa, og tidligere innvand-

rere fungerer som brohoder for videre innvandring. 

Likevel er innvandringens effekt på den norske øko-

nomien usikker på lang sikt, siden innvandring end-

rer det demografiske potensialet i befolkningen og 

påvirker både tilbudet av arbeidskraft og etterspør-

selen i økonomien.  

 

Fram til nå har innvandringen i hovedsak bidratt til å 

dempe befolkningsaldringen noe, siden de fleste 

innvandrere har vært unge og arbeidsføre, samtidig 

som mange av opprinnelseslandene har en annen 

fertilitetskultur enn Norge, med et høyere samlet 

fruktbarhetstall1. Dette har forhindret en befolk-

ningsnedgang og dempet befolkningens demogra-

fiske aldring.  Men hvem som vil inn- og utvandre i 

framtiden er vanskelig å forutsi med sikkerhet.  

 

 
 
                                                      
1 Definert som det antall barn en gjennomsnittlig kvinne føder i løpet av 
livet. 

Dette gjør at det er usikkert hvilke effekter framti-

dens innvandring vil ha på norsk økonomi og velfer-

den til ulike yrkesgrupper.  

 

Effekten vil avhenge av innvandrernes kompetanse-

sammensetning og hvordan de blir integrert på ar-

beidsmarkedet. Vi forventer at effekten blir minst 

dersom innvandrerne har en kompetansefordeling 

som likner befolkningen for øvrig. Dersom kompe-

tansefordelingen er annerledes, kan vi forvente at 

den kompetansegruppen som opplever økt konkur-

ranse vil oppleve en «ensidig» økning i arbeidsle-

digheten i sin bransje (Haraldsen, Hammersland og 

Sparrman 2015). Dersom innvandrerne er villige, og 

har mulighet til, å arbeide for en lavere lønn, samti-

dig som arbeidsgiverne er villige til å godta lavere 

kostnader i bytte mot en annen realkompetanse, 

kan de utkonkurrere den eksisterende gruppen. 

 

2.3 Samfunnsstruktur 

En annen mulig endringskraft er den nye delings-

økonomien. Hvor kraftige endringer i kompetanse-

etterspørsel vi kan forvente er usikkert, og vil av-

henge av delingsøkonomiens framtidige omfang. 

Delingsøkonomien har foreløpig fått best fotfeste på 

områder som overnatting og transport, samt vas-

king, matlaging og andre småjobber. Delingsøkono-

mien kan tenkes å føre til økt konkurranse i de be-

rørte bransjene, flere og mer innovative løsninger 

og medfølgende økonomisk vekst.  

 

Delingsøkonomien forventes å kunne påvirke fram-

tidens kompetanseetterspørsel ved eksempelvis å 

endre hvilke aktiviteter som etterspørres og hvordan 

de løses. Samtidig risikerer vi at delingsøkonomien 

kan redusere mange menneskers tilknytning til en 
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arbeidsplass og den norske modellen for lønnsdan-

nelse. Redusert tilknytning til arbeidsplasser kan få 

betydning for arbeidsstokkens kompetanseutvik-

ling, ettersom en betydelig del av kompetanseutvik-

lingen foregår utenfor det formelle utdanningssyste-

met, i etablerte virksomheter (Berg og Røtnes 

2013).  

 

Den norske modellen for lønnsdannelse har gitt 

samfunnet en relativt sammenpresset lønnsstruktur 

og -fordeling. Både empirisk og teoretisk forskning 

viser at Norge vil kunne oppleve høyere arbeidsle-

dighet, mer ustabilitet og større lønnsforskjeller der-

som den norske modellen for lønnsdannelse skulle 

forvitre (Bjørnstad og Nymoen 2015). Det er tariff-

avtaler og en høy grad av organisering i fag- og ar-

beidsgiverforeninger som har vært, og vil være, 

grunnlaget for den norske modellen. Organisasjons-

graden blant lønnstakere med kollektive forhand-

linger har falt i en årrekke, blant annet som følge av 

høy arbeidsinnvandring og sterk vekst i tjenestesek-

toren. Den kraftige økningen i innvandringen etter 

EU-utvidelsen i 2004 har bidratt til endringer i lønns- 

og prisdannelsen og arbeidsmarkedets virkemåte, 

og har etter alt å dømme redusert arbeidstakernes 

forhandlingsmakt i flere bransjer (Bjørnstad, Røtnes 

og Aasland 2015).  

 

Økt tilbud av arbeidskraft med lave lønnskrav, sam-

men med teknologiske endringer, utfordrer den 

jevne inntektsfordelingen og bedriftenes etterspør-

sel etter ulike typer arbeidskraft. Når inntektsforde-

lingen er jevn og lønnsforskjellene små, er høykom-

petent arbeidskraft relativt billigere og dermed rela-

tivt mer etterspurt enn når inntektsfordelingen er 

ujevn og lønnsforskjellene store. De relativt høye 

lønningene til lavkompetent arbeidskraft fører på sin 

side til sterkere incentiver til å digitalisere og auto-

matisere de enkle, manuelle arbeidsoppgavene. 

Hvordan den norske lønnsdannelsen formes i fram-

tiden kan derfor ha stor påvirkning på samfunnets 

framtidige kompetanseetterspørsel.  

 

Utviklingen i verdenssamfunnet påvirker også det 

norske samfunns kompetanseetterspørsel. Verden 

i dag er en mer åpen verden enn for kun noen tiår 

siden, og omfanget av det internasjonale vare- og 

tjenestebyttet kan bare forventes å vokse i tiden 

som kommer. Åpne økonomier lar arbeidsintensiv 

produksjon flyttes til land med billig arbeidskraft, 

men også at arbeidskraft fra disse landene flytter til 

industriland. Stadig nye deler av næringslivet utset-

tes for internasjonal konkurranse. Holden III-utval-

get (NOU 2013:13) viser til at norske bedrifter i 

økende grad søker oppdrag i andre land. Samtidig 

har svake hjemmemarkeder i mange EU-land bi-

dratt til å øke interessen fra utenlandske aktører til 

å konkurrere om kontrakter i offentlig og privat sek-

tor i Norge.  

 

Teknologisk utvikling har gjort det mulig å i økende 

grad kjøpe varer og tjenester fra andre land. For ek-

sempel har DNB og andre store virksomheter satt ut 

driften av IT-systemer til indiske selskap, og inter-

nasjonal netthandel har vokst kraftig. Vedvarende 

høye kostnader i Norge vil bidra til å forsterke disse 

trekkene i norsk økonomi, og dermed også forsterke 

den fallende etterspørsel etter arbeidskraft og kom-

petanse i de berørte bransjene (NOU 2016: 3). In-

ternasjonaliseringen av den norske økonomien og 

arbeidsmarked kan også bidra til å øke presset på 

tariffavtalene i norsk arbeidsliv. Forskning viser at 

det er arbeidstakere med lav kompetanse som er 

særlig utsatt når internasjonaliseringen og konkur-

ransen øker (Balsvik, Jensen og Salvanes 2015).  
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2.4 Teknologi og innovasjon 

De siste tiårene har verden opplevd en revolusjone-

rende utvikling i informasjons- og kommunikasjons-

teknologi og et stadig økende omfang av automati-

sering av arbeidsoppgaver ved hjelp av maskin- og 

programvare. Dette har medført endringer både i 

produksjons- og etterspørselsmønstre. Utviklingen 

har muliggjort digitaliseringen av varer og tjenester 

som tidligere var analoge og papirbaserte samt me-

kaniseringen av en rekke yrker som tidligere var ma-

nuelle. Dette har ført til at behovet for arbeidskraft 

er redusert i en rekke næringer  (NOU 2016: 3). Det 

er sannsynlig at framtiden vil være kjennetegnet av 

en stadig raskere teknologisk utvikling, der tekno-

logi benyttes på stadig utvidede og nye områder.  

 

Digitalisering påvirker de fleste aspekter av våre liv, 

fra hvordan vi handler og leser nyheter, til hvordan 

 
 
                                                      
2 Kontoryrker inkluderer blant annet saksbehandlere, kundebehandlere og 
rådgivere, dataregistrerere, resepsjonister og regnskapsmedarbeidere. 

vi kommuniserer, både med hverandre og med virk-

somheter i privat og offentlig sektor. I løpet av de 

siste årene har internettbaserte måter å dele og 

distribuere varer og tjenester på grepet om seg i re-

kordfart. For eksempel økte netthandelsbedriftene i 

Norge omsetningen med 13,5 prosent i 2014, mens 

de fysiske butikkene kun økte sin omsetning med 

3,6 prosent. De to siste årene har det også vært en 

stor vekst i netthandel med dagligvarer. En fortsatt 

utvikling i samme retning kan tenkes å føre til at et-

terspørselen etter ufaglært arbeidskraft blir kraftig 

redusert samtidig som antall fysiske butikker redu-

seres. Spesielt vil en bevegelse bort fra fysiske bu-

tikker i kombinasjon med automatisering av større 

og mer sentraliserte lagre ytterligere redusere etter-

spørselen etter ufaglærte. 

 

En stadig raskere teknologisk utvikling vil trolig føre 

til at maskiner i økende grad overtar mer avanserte 

Figur 2.1 – Sysselsatte etter risiko for digital automatisering (yrker)2 

 

 
Kilde: Ekeland mfl. (2015) og Statistisk sentralbyrå 
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arbeidsoppgaver, såkalte «kognitive» rutineoppga-

ver, og ikke bare mekaniske rutineoppgaver som 

fram til nå (Frey og Osborne 2017). Vi ser tegn til at 

dette skjer, og antallet sysselsatte er allerede sterkt 

redusert i enkelte yrker, f. eks. blant bankfunksjo-

nærer, sekretærer og billettkonduktører (NOU 2016: 

3). 

Dette skyldes at den teknologiske utviklingen fører 

til at løsningene blir billigere og enklere å implemen-

tere og den gamle arbeidskraften enklere å erstatte. 

På sikt kan derfor digitalisering og automatisering 

føre til at enkelte kompetansegrupper faller utenfor 

arbeidsmarkedet dersom en ikke samtidig treffer til-

tak som opprettholder sysselsettingen. Det kan for 

eksempel være nødvendig med større omstillinger i 

arbeidsmarkedet. 

 

Ekeland mfl. (2015) analyserer hvordan automatise-

ring vil påvirke ulike yrker i Norge og Finland i ti-

årene som kommer. Deres studie baserer seg på at 

arbeidsoppgavene et yrke består av, samt yrkes-

strukturen, ikke endres. Det er i dag veldig lite trolig 

at dette vil være tilfelle. Gitt forutsetningene finner 

de at en tredjedel av den norske sysselsettingen 

Kart 1 Andel sysselsatte i yrker med høy1) risiko for automatisering, fordelt på kommune 2). 2014 

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Ekeland mfl. (2015) og Samfunnsøkonomisk analyse 

1) Yrker med høy risiko er definert som yrker med mer enn 70 prosent sannsynlighet for automatisering 
2) Kommuner hvor mer enn en firedel av de sysselsatte (etter bosted) i yrker med høy risiko er framhevet. Fargen på kommu-

nen indikerer største yrkesgruppe i kommunen.  
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kan bli påvirket av automatiseringen i løpet av de 

neste tjue årene. 

Det er spesielt lavlønns- og lavkompetanseyrker 

som er utsatt, men forfatterne finner også at alle yr-

ker er utsatt til en viss grad. Figur 2.1 viser hvordan 

de har beregnet at risikoen for digital automatisering 

er fordelt mellom ulike yrkesgrupper.  

 

Skal vi tro beregningene av risiko for automatisering 

er det tydelig at enkelte deler av landet står overfor 

relativt store omveltninger, jamfør kart 1 . Kommu-

ner hvor mer enn 25 prosent av de sysselsatte er 

utøvere av yrker med høy risiko for automatisering 

er forstørret. I de røde kommunene arbeider for ek-

sempel mer enn en fjerdedel av de bosatte arbeids-

takerne som prosess- og maskinoperatører. Ar-

beidstakere i denne yrkesgruppen er blant dem med 

høyest risiko for å bli helt eller delvis erstattet av ro-

boter i framtiden. Dersom arbeidsgiverne i regionen 

ikke lenger etterspør deres kompetanse, kan de be-

rørte kommunene risikere høy arbeidsledighet der-

som arbeidstakerne erstattes av teknologi. 
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3 Hvordan framskrive realkom-
petanseetterspørsel? 

For å kunne framskrive den framtidige realkompe-

tanseetterspørselen har vi tatt utgangspunkt i det 

detaljerte tallmaterialet fra SSB-framskrivingene i 

Cappelen mfl. (2013) over utviklingen i etterspørse-

len etter ulike typer arbeidskraft i Norge fram til 2030 

og tallfestet etterspørselen etter ulike typer arbeids-

kraft og utdanningsnivåer.  

 

Kapittelet innledes med en kort beskrive av fram-

skrivingene i Cappelen mfl. (2013) før vi kort besk-

river hvordan vi har koblet yrker og utdanning. 

3.1 SSBs framskrivinger fra Cappelen mfl. (2013)  

Mange land har utviklet framskrivingsmodeller for å 

få kunnskap om etterspørselen etter ulike typer ar-

beidskraft i framtiden. I en oversikt av Wilson mfl. 

(2004) konkluderes det med at «beste praksis» har 

vært å benytte en makroøkonomisk modell med 

flere næringer som leverer til hverandre (kryssløp) 

for å framskrive etterspørselen etter arbeidskraft. I 

Norge har vi hatt et slikt modellsystem for framskri-

ving av etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft 

siden 1993. De tre siste oppdateringene var Bjørn-

stad mfl. (2008), Bjørnstad mfl. (2010) og Cappelen 

mfl. (2013). 

 

I Norge har framskrivingene også blitt gjort på tilbu-

det av arbeidskraft etter ulike utdanningsgrupper, i 

hovedsak basert på mikrosimuleringsmodellen 

MOSART3. I denne rapporten skal vi imidlertid kun 

fokusere på etterspørselen og har derfor utelatt til-

 
 
                                                      
3 MOSART er en dynamisk simuleringsmodell for framskrivinger av hvert 
individ eller et utvalg individer i befolkningen, deres utdanningsnivå og ar-
beidsmarkedstilknytning. Livsløpet for hvert enkelt individ blir simulert ved 
tilfeldige trekninger av begivenheter som de enkelte individer kan bli utsatt 
for hvert år videre i livsløpet. Begivenhetene omfatter inn- og utvandring, 

budsframskrivingene i figurer og tabeller. På etter-

spørselssiden har opplegget vært basert på SSBs 

makroøkonomiske modell (MODAG). Denne model-

len skiller mellom om lag 45 produkter og 20 næ-

ringer og spesifiserer et stort antall sluttanvendelser 

av produktene. Videre har produktene forskjellige 

priser avhengig av tilgang (norsk eller utenlandsk 

produsert) og anvendelse (eksport- eller hjemme-

markedet). Modellen har til sammen rundt 4000 lik-

ninger. Modellen er relativt ensartet når det gjelder 

beskrivelsen av arbeidskraften, siden arbeidsmar-

kedet kun er delt i fem utdanningskategorier. Til 

gjengjeld er næringsstrukturen i MODAG relativt rikt 

beskrevet. Modellen kan derfor gi en fyldig beskri-

velse av hvordan endringene i næringsstrukturen 

påvirker den samlede arbeidskraftetterspørselen, 

men modellen kan ikke i seg selv beskrive hvordan 

næringsutviklingen påvirker etterspørselen etter de-

taljerte utdanningsretninger. Ved hjelp av enkle for-

delingsnøkler basert på observerte verdier blir etter-

spørselen fordelt etter fagområde innenfor hver av 

de fem utdanningskategoriene. 

 

Befolkningsprognosene til SSB danner et viktig ut-

gangspunkt for beregningene. Framskrivingene av 

arbeidskraft fordelt etter utdanning er basert på ho-

vedalternativet (MMMM)4. Befolkningsframskriving-

ene viser en relativt sterkt voksende innvandrerbe-

folkning og at de eldre vil utgjøre en større del av 

befolkningen i årene framover. Mens det første er 

beheftet med stor usikkerhet, er det andre relativt 

sikkert. Begge forhold har imidlertid stor betydning 

for både etterspørselen og tilbudet av arbeidskraft. 

 

død, fødsler, pardannelse og -oppløsning, husholdningstilknytning ellers, 
skolegang og innvirkning på utdannelsesnivå, pensjonering, arbeidstilbud 
og -inntekter, samt et enkelt inntektsregnskap på individnivå. 
4 M-ene står for middels antakelser om fruktbarhet, levealder, innenlands 
flytting og innvandring. 
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3.2 Kobling av utdanninger og yrker 

Tallfestingen av arbeidskraftetterspørselen er gjort 

med utgangspunkt i sysselsettingsstatistikk fordelt 

på de sysselsattes høyeste fullførte utdanning. Ut-

danningene gir på den måten en indikasjon på hvil-

ken kompetanse arbeidslivet trenger. Den reelle 

kompetansen arbeidslivet vil etterspørre er imidler-

tid ikke nødvendigvis reflektert i disse utdannings-

gruppene. Kompetanseinnholdet til personer med 

en gitt utdanning vil heller ikke være gitt, men endre 

seg over tid. 

 

Det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å tall-

feste den reelle kompetanseetterspørselen. Vi kan 

imidlertid kaste lys over hvordan kompetanseinnhol-

det i ulike utdanningsgrupper endrer seg ved å stu-

dere hva slags yrker disse har, og hvordan forde-

lingen av yrker for ulike utdanningsgrupper har end-

ret seg. Ved å framskrive disse endringene, kan vi 

også tallfeste etterspørselen etter arbeidskraft for 

ulike yrkesgrupper i framtiden. Dette gjør vi her. 

 

Vi har koblet to individstatistikker fra SSB og funnet 
tall for hvilke yrker personer med slik utdanning har 
for perioden 2003-2014. Vi har delt alle sysselsatte 
inn i 17 yrkesgrupper. 

Tabell 3-1: Fordelingen av de sysselsatte på yrker i 
2014 basert på statistikk fra SSB og i 2030 ifølge 
framskrivinger 
 

 nedenfor viser hvilke yrker dette er og hvor mange 

sysselsatte som hadde disse yrkene i 2014.  

 

Tabellen viser også antallet i de ulike yrkesgrup-

pene i 2030 basert på framskrivingene. Disse tal-

lene er beregnet gjennom følgende prosedyre: 

 

Sysselsatte fra 27 ulike utdanningsgrupper 
er fordelt på de 17 yrkesgruppene i 

Tabell 3-1: Fordelingen av de sysselsatte på yrker i 
2014 basert på statistikk fra SSB og i 2030 ifølge 
framskrivinger 
 

1.  for hvert av årene 2003-2014. Antallet de 

utgjør av det totale antall sysselsatte i ut-

danningsgruppene angir 17 andeler som til 

sammen summerer seg til 1. 

2. Utviklingen i andelene for perioden 2003-

2014 er forlenget til perioden 2015-2030. 

For å sikre oss at andelen summerer seg til 

1 i framskrivingsperioden er andelen til den 

største yrkesgruppen beregnet residualt. 

3. De framskrevne andelene innen hver ut-

danningsgruppe multipliseres så med antall 

sysselsatte i utdanningsgrupper de tilhører.  

4. Ved å summere antall sysselsatte i en gitt 

yrkesgruppe på tvers av utdanningsgrup-

pene, finner vi talt antall sysselsatte i den 

yrkesgruppen. 

 

Metoden gir svært mange datapunkter. For hvert år 

har vi kalkulert 459 andeler (17 yrkesgrupper multi-

plisert med 27 utdanningsgrupper) 
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Tabell 3-1: Fordelingen av de sysselsatte på yrker i 2014 basert på statistikk fra SSB og i 2030 ifølge fram-
skrivinger 
 

Yrkesgruppe Yrkeskode (STYRK08) Sysselsatte år 2014 Sysselsatte år 2030 

Ledere 1 193 004 328 000 

Ingeniører 21, 31 163 017 266 000 

Helse- og omsorgsyrker 22, 32, 53 395 990 666 000 

Undervisningsyrker 23 164 143 196 000 

Økonomiske og administrative yrker 24, 33, 43 317 058 481 000 

IKT-yrker 25, 35 41 421 80 000 

Jurister, samfunnsvitere og humanis-

ter 

26 35 553 23 000 

Kontormedarbeidere 41 77 281 56 000 

Salgs- og serviceyrker 42, 52, 54, 95 234 750 291 000 

Tjenesteytende yrker 44, 51, 91, 94, 96 174 473 226 000 

Håndverkere 7 233 094 377 000 

Operatører og transportmedarbeidere 8 161 550 170 000 

Andre yrker5 0, 1, 6, 34, 92, 93 445 990 84 000 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

 

 
 
                                                      
5 I andre yrker inngår hjelpearbeidere, militære yrker, bønder og fiskere, kultur og uoppgitt.  
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4 Utviklingen i kompetanseet-
terspørsel 

Individers reelle kompetansenivå består av mer enn 

målbar formalkompetanse ervervet gjennom utdan-

ning. En vel så viktig del av individers faktiske kom-

petanse skapes gjennom erfaring på jobb eller frivil-

lig arbeid. Kompetansen arbeidslivet etterspør er 

dermed ikke nødvendigvis reflektert i utdannings-

bakgrunn alene. Vi har forsøkt å tilnærme oss den 

realkompetansen som etterspørres ved å studere 

utviklingen i yrkesbakgrunnen til de sysselsatte for-

delt på 27 utdanningsgrupper. Det er viktig å under-

streke at denne løsningen ikke kan forventes å nøy-

aktig beskrive den reelle kompetansetterspørselen i 

samfunnet, men at metoden gir en viss tilnærming 

til samfunnets etterspørsel etter realkompetanse. 

 

Bak framskrivingene ligger observerte trender in-

nenfor ulike utdanninger og yrkesgrupper. Det er 

derfor nyttig å gi en kort beskrivelse av den siste tids 

utvikling i de sysselsattes utdanningsbakgrunn og 

utviklingen i de ulike yrkesgruppene i vårt datasett. 

Dette vil kunne gi oss en indikasjon på en generell 

utvikling i kompetanseetterspørselen fram til nå.  

 

De siste ti årene har andelen arbeidstakere med 

grunnskole som sin høyeste utdanningsform vært 

stabil, til tross for at omfanget av typiske arbeids-

oppgaver for denne arbeidsgruppen har vært rap-

portert som fallende. Det kan blant annet være til-

felle fordi bedrifter anerkjenner muligheten til å gi 

opplæring gjennom arbeidserfaring i en periode 

med sterk vekst i antall uten utdanning utover 

grunnskolen gjennom innvandringen til Norge. I 

samme periode har andelen arbeidstakere med stu-

diespesialiserende videregående eller tilsvarende 

utdanninger blitt redusert.  Samtidig har det vært en 

relativt stor sysselsettingsvekst av arbeidstakere 

med utdanningsbakgrunn fra høgskoler og universi-

teter, spesielt på lavere nivå, og antallet sysselsatte 

med en form for yrkesfaglig utdannelse har vært sta-

bilt stigende i takt med befolkningsveksten.  

 

Fordi det tidligere var vanligere å ta en allmennfag-

lig utdanning før man gikk ut og opparbeidet seg yt-

terligere ferdigheter i arbeidslivet snarere enn å fort-

sette studiene, kan den store reduksjonen i syssel-

satte med videregående skole som sin høyeste ut-

danningsform delvis forklares av at eldre arbeidsta-

kere forlater arbeidsstyrken. Utviklingen i sysselset-

tingen av individer med høyere utdannelse indikerer 

en bevegelse mot et samfunn hvor flere og flere 

ønsker å studere. Samtidig har den relative utvik-

lingen i enkelte næringer hvor ufaglært arbeidskraft 

tidligere har vært viktig blitt redusert den siste tiden. 

Når man ser utviklingen i utdanningsvalgene opp 

mot observert utvikling i antall sysselsatte blant 

ulike yrkesgrupper, finner man indikasjoner på at 

samfunnet etterspør andre kombinasjoner av varer 

og tjenester i dag enn for ti år siden.  

 

Innenfor enkelte yrkesgrupper har det vært en stor 

etterspørselsvekst. Dette gjelder spesielt typiske 

IKT- og håndverksyrker. Dette er yrker som tradisjo-

nelt har sysselsatt en relativt stor andel faglærte og 

individer med universitets- og høgskoleutdanning 

innenfor relevante fagfelt. Samtidig har vi observert 

at etterspørselen etter arbeidskraft i typiske kontor- 

og produksjonsyrker og prosess- og transportyrker 

har vært fallende gjennom tiårsperioden. De ansatte 

i disse yrkene representerer et vidt spekter av ut-

danninger, men kjennetegnes av en hovedvekt av 

ufaglærte. Bjørnstad og Skjerpen (2006) finner at 

både de med kun obligatorisk utdanning og de som 

ikke har videre utdanning enn studieforberedende 

fra videregående kategoriserer som ufaglært ar-

beidskraft i arbeidslivet. I denne rapporten bruker vi 

derfor begrepet ufaglært arbeidskraft enkelte steder 



 UTVIKLINGEN I KOMPETANSEETTERSPØRSEL 
 

 FRAMSKRIVINGER AV ARBEIDSLIVETS REELLE KOMPETANSEBEHOV | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 19 

for å kategorisere alle de som ikke har videre utdan-

ning enn studieforberedende fra videregående opp-

læring.  

 

At etterspørselen etter enkelte yrkesgrupper øker 

eller faller over tid kan være et resultat av at de varer 

og tjenester yrkesgruppen leverer til samfunnet ikke 

etterspørres i samme omfang, at teknologiske end-

ringer muliggjør den samme produksjonen til færre 

arbeidstimer eller med annen arbeidskraft, eller rett 

og slett at yrkesbetegnelsene endres over tid. Det 

siste monner kanskje lite, men vi vet for eksempel 

at individer med høyere utdannelse innenfor jus, 

som arbeider utenfor rettssystemet, i mindre grad 

enn tidligere omtales som jurister. 

  

Selv om ingen av de endringene vi har sett, eller 

dem vi framskriver, fremstår som særdeles drama-

tiske som et gjennomsnitt over landet, kan selv 

mindre endringer i etterspørsel etter enkelte kompe-

tansegrupper ha relativt store lokale virkninger, jam-

før kart 2 nedenfor. Kartet viser den geografiske for-

delingen av arbeidstakere etter yrkestilhørighet. 

Kartet gjenspeiler at 40 prosent av BNP er konsum 

i husholdninger, og at salgs- og serviceyrker er den 

største yrkesgruppen i de aller fleste kommuner i 

landet. Vi ser også at andre, kanskje mer sårbare, 

yrkesgrupper som for eksempel prosess- og ma-

skinoperatørgruppen er større i andre deler av lan-

det. 
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Kart 2 Største1) yrkesgruppe per kommune. 2014.  

 

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 

1) Målt som yrkesgruppe med flest sysselsatte (etter bosted) i kommunen. 
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4.1 Framskrivingene viser til dels stor variasjon  

Denne rapporten forsøker å beskrive framtidens 

realkompetansebehov ved å kombinere framskri-

vinger av arbeidskraftbehov og fordelingen av for-

malkompetanse 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 eksistere enkelte unntak. Det 

er særlig for yrkesgrupper med sterk tilknytning til 

befolkningsutvikling eller teknologisk innovasjon at 

framskrivingene viser stor vekst i etterspørselen et-

ter arbeidskraft. Spesielt gjelder dette etterspørse-

len etter arbeidskraft i typiske helse- og omsorgs-

yrker og IKT-yrker.  

 

Men kan vi forvente at realkompetanseetterspørse-

len i disse yrkesgruppene vil være den samme i 

framtiden?  Hva framskrivingene kan si oss om 

dette drøftes i de kommende avsnittene. 

 

  

Figur 4.1 Framskrivinger for ulike yrkesgrupper. 20101), 2020 og 2030. 

 

 
 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og Statistisk sentralbyrå 
1) 2010 er reelle verdier, 2020 og 2030 er framskrivinger. 
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4.1.1 Kontortjenester er under endring 

Arbeidstakere registrert med et yrke som faller inn 

under kontoryrker har tradisjonelt hatt arbeidsopp-

gaver som ikke fordrer spesiell formalkompetanse, 

og som også kan forventes å være oppgaver som i 

større grad kan tenkes å bli overtatt av automati-

serte prosesser i framtiden. Eksempelvis vil enklere 

administrativt arbeid som registrering, innsamling 

og bearbeiding av enkel informasjon være typiske 

oppgaver for maskiner og programvare i framtiden. 

Tidligere har de fleste yrker innenfor feltet krevd fer-

digheter tilsvarende 10-12 års skolegang.  

 

Våre framskrivinger viser at det i 2030 vil være be-

hov for cirka 40 000 færre sysselsatte innenfor ty-

piske kontoryrker enn det var i 2010. Framskriving-

ene viser også at en stor del av sysselsettingsre-

duksjonen forklares av en sterkt redusert etterspør-

sel etter arbeidstakere med grunnskole og videre-

gående skole som sitt høyeste utdanningsnivå. Det 

framskrives også en moderat reduksjon i etterspør-

selen etter arbeidstakere med ulike yrkesfaglige 

kompetanser, mens etterspørselen etter arbeids-

kraft med lavere grads utdanning fra universitet eller 

høgskole framskrives svakt stigende, se Figur 4.2. 

 

En mulig årsak til en slik utvikling kan være at tek-

nologiske endringer gjør at innsatsfaktorbruken i 

produksjonen av typiske kontortjenester endres på 

bekostning av arbeidstakere med lavere formalkom-

petansekrav. Det kan tenkes at mange av de ty-

piske kontortjenestene består av oppgaver som tid-

ligere har vært delegert bort fra mer spesialisert ar-

beidskraft fordi den tidligere har vært tidkrevende, 

men som i dag, og i enda større grad i framtiden, 

kan gjøres effektivt av den enkelte arbeidstaker. 

Teknologien tillater også at kunder i større grad enn 

tidligere gjør en del av kontortjenestene på egen 

hånd. Med andre ord; etterspørselen etter enklere 

kontortjenester faller helt eller delvis bort og ar-

beidstakerne som tidligere utførte slike kontortje-

nester effektiviseres bort av digitale og automati-

serte løsninger. 

Figur 4.2 Kontoryrker 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Basert på framskrivingene kan vi dermed konklu-

dere at det vil være en generell reduksjon i etter-

spørselen etter ufaglært arbeidskraft innen typiske 

kontoryrker, men at etterspørselen etter arbeids-

kraft med utdanning fra universitet eller høgskole vil 

stige noe. Det er spesielt yrkesutøvere med utdan-

ning innenfor økonomisk administrative fag som vil 

være etterspurt i våre framskrivinger. Slike arbeids-

takere har typisk fagkompetanse innenfor økonomi, 

budsjett, regnskap og administrasjon, i tillegg til mer 

generelle kognitive ferdigheter ervervet gjennom 

sine studier. Det vil samtidig være viktig at den en-

kelte arbeidstaker har den nødvendige kompetan-

sen til å effektivt kunne utnytte de digitale teknologi-

ene.  

4.1.2 Jus, samfunnsvitenskap og humanistiske fag 

Dette yrkesområdet består hovedsakelig av indivi-

der med universitets- og høgskoleutdanning innen-

for sine fagfelt, men også journalister og kunstnere. 

Det er hovedsakelig yrkesutførere som forsker, for-

bedrer eller utvikler begreper, teorier og metoder el-

ler anvender kunnskap innenfor jus, bibliotekstu-

dier, psykologi, politikk, økonomi, historie, religion, 

språk, sosiologi og andre samfunnsvitenskaper, el-

ler som skaper kunst og underholdning.  
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Det er i utgangspunktet overraskende å se at fram-

skrivingene viser negativ sysselsettingsvekst i disse 

yrkene. Stadig flere tar høyere utdannelse nå enn 

før, men antallet sysselsatte i yrkesgruppen har 

vært synkende de siste årene, og framskrivingene 

fører denne utviklingen videre.  

 

En mulig forklaring kan være hvordan sammen-

hengen mellom utdanning og profesjon endres i 

samfunnet, og dermed også hvordan yrker registre-

res. Historisk har sammenhengen mellom utdan-

ningsbakgrunn og profesjon vært sterkere enn i 

dag, og det har derfor vært mer vanlig å rapportere 

inn yrker ved å ta utgangspunktet i utdanningens 

navn. I dag er denne sammenhengen svakere, del-

vis på grunn av mer spesialiserte arbeidsoppgaver, 

og delvis på grunn av inflasjonen i høyere utdan-

nelse. Det blir derfor mer uvanlig å ha slike rendyr-

kete yrker. Det er andre yrker som i større grad be-

sittes av personer med disse fagkompetansene. For 

eksempel vokser andelen med master og ph.d i jus 

og samfunnsfag i økonomiske- og administrative yr-

ker både i historiske tall og i våre framskrivinger.  

 

Mens en del av forklaringen nok finnes i sammen-

hengen mellom utdanning og profesjon, har man 

samtidig sett at implementeringen av ny teknologi 

har redusert behovet for arbeidskraft til gjennomfø-

ringen av enkelte arbeidsoppgaver også for en stor 

del av yrkene i denne gruppen. For eksempel kan 

den enkelte analytiker eller forsker relativt raskt og 

enkelt behandle store mengder informasjon og 

gjennomføre beregninger på egen hånd i dag, noe 

som fordrer færre arbeidstimer til denne type arbeid. 

Denne utviklingen har pågått lenge, og gjennom-

bruddet er ikke nytt, men det vil trolig fortsette. 

 

Samtidig må en delforklaring være at etterspørselen 

etter enkelte av tjenestene denne yrkesgruppen til-

byr samfunnet varierer over tid. 

 

Mens framskrivingene viser en redusert etterspør-

sel etter arbeidskraft i yrkesgruppen, er det noe va-

riasjon mellom hvilke kompetanser som etterspør-

res mer og mindre. Det framskrives for eksempel et 

økt behov for samfunnsvitenskapelig kunnskap, in-

kludert psykologi, på masternivå mens kunnskap 

om humaniora, pedagogikk og bedriftsøkonomi er 

eksempler på kompetanse som vil bli relativt mindre 

etterspurt i typiske rådgivnings- og forskningsyrker i 

framtiden.   

 

Figur 4.3 Jus, samfunnsfag og humaniora 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

 

4.1.3 Operatører og transportarbeidere 

Framskrivingene viser at det vil etterspørres relativt 

færre arbeidstakere i typiske prosess-, operatør- og 

transportyrker i 2030, men det er noe variasjon 

innad i yrkesgruppen. Yrker i denne gruppen arbei-

der typisk i næringer som driver med bergverksdrift, 

utvinning av råolje og naturgass, industri- og jord-

bruksproduksjon, kraft- og vannforsyning samt 

godstransport på vei og bane. Felles for mange av 

disse yrkene er at arbeidet gjerne krever erfaring 

med bruk av maskiner, samt en grunnleggende for-

ståelse for industriell teknologi. Dette gjør at det for 

de fleste yrker kreves fagopplæring, men det er 

også en del arbeidstakere som opparbeider seg 

nødvendig kunnskap og ferdighet gjennom yrkeser-

faring eller læretid i bransjene.  
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Mange av dem som i dag arbeider innenfor yrkes-

gruppen har relativt rutinepregede arbeidsoppga-

ver, eksempelvis som prosess- og maskinoperatø-

rer ved produksjonslinjer. Dette er arbeidsoppgaver 

som allerede har vært automatisert i flere bransjer, 

og som forventes å bli ytterligere automatisert i 

framtiden. Disse arbeidsoppgavene har også, i 

større grad enn andre innenfor yrkesgruppen, vært 

utført av arbeidstakere med formalkompetanse un-

der yrkesskolenivå.  

 

Figur 4.4 viser hvordan fordelingen av formalkom-

petanse i yrkesgruppen var i 2010, samt resultatet 

av framskrivingene for 2020 og 2030. Det framskri-

ves en relativt stor reduksjon i etterspørselen etter 

ufaglært arbeidskraft. Som nevnt er dette arbeids-

kraft som gjerne er sysselsatt med arbeidsoppgaver 

med stor risiko for automatisering. Samtidig viser 

framskrivingene også en svakt økt etterspørsel etter 

arbeidskraft med formalkompetanse på lavere 

grads universitets- og høyskolenivå. Dette kan kan-

skje indikere en viss grad av endret yrkesinnhold, 

muligens ledet an av teknologisk utvikling og mer 

avanserte produksjonsformer.  

Figur 4.4 Operatører og transportarbeidere. 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

 

 

Basert på framskrivingene vil det være et økt relativt 

behov for arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn i 

denne bransjen i framtiden. Dette er individer med 

større innvirkning på arbeidsprosessen, og med ar-

beidsoppgaver som kanskje ikke i like stor grad lar 

seg automatisere. Samtidig vil det være slik at even-

tuelt økt bruk av maskiner og roboter også vil fordre 

økt innsats til kontroll, vedlikehold og operasjon av 

disse maskinene. Det er en mulig årsak til det økte 

(absolutte og relative) behovet for yrkesfaglig ar-

beidskraft. Blant prosess- og operatøryrkene fram-

skrives det særlig økt etterspørsel etter yrkesfaglig 

kompetanse innenfor elektro-, mekaniske- og ma-

skinfag. Vi framskriver også økt relativ etterspørsel 

etter arbeidskraft med universitets- og høgskoleut-

danning innenfor ulike tekniske realfag, noe som 

kan indikere at produksjonsprosessene krever dy-

pere kompetanse enn tidligere.  

 

En mulig forklaring for den negative etterspørsels-

veksten er at industrisektoren, hvor mange av yr-

kesutøverne i denne gruppen arbeider, framskrives 

til å utgjøre en mindre andel av norsk økonomi i 

årene framover. I tillegg indikerer framskrivingene at 

en mulig delforklaring kan være å finne i automati-

seringen av en stor mengde arbeidsoppgaver og at 

mange arbeidstakere uten særlig formalkompe-

tanse dermed effektiviseres bort. Resultatet er næ-

ringer som i større grad vil etterspørre faglært og 

høyere utdannet arbeidskraft til mer spesialiserte 

oppgaver, både eksisterende og nyopprettede, i for-

bindelse med innføringen av automatiseringspro-

sessene som skaper synergigevinster som høyt ut-

dannede kan hente ut.  

 

4.1.4 Økt etterspørsel etter varer og tjenester fra 

håndverkssektoren fører til økt etterspørsel 

etter faglærte. 

I likhet med prosess-, operatør- og transportyrkene 

krever de aller fleste håndverkeryrkene fagopplæ-

ring og utdanning på videregående nivå/yrkesskole. 

Men det er likevel en relativt høy andel yrkesutøvere 

uten fagbrev også i denne gruppen. Dette er gjerne 

personer som har tilegnet seg kompetanse gjennom 
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lang erfaring innen yrket eller opplæring innenfor 

bransjen, eventuelt personer med relativt enkle ar-

beidsoppgaver. Arbeidsoppgavene i yrkesgruppen 

spenner fra bygge- og anleggsarbeid og alt det 

medfører, til fremstilling av tekstiler eller artikler av 

tre, metall og annet via utforming samt vedlikehold 

av maskineri og verktøy. For at et yrke skal kunne 

bli klassifisert som et håndverkeryrke kreves det at 

yrkesutøverne har stor påvirkning på de ulike de-

lene av produksjonsprosessene de er involvert i. 

Dette medfører at yrkene i mindre grad består av 

rutinepregete og typisk automatiseringsvennlige ar-

beidsoppgaver. Det antas derfor å være liten sann-

synlighet for at arbeidsoppgaver automatiseres i 

framtiden. Som Figur 4.5 viser, passer våre fram-

skrivinger med en slik antakelse. Samtidig er det 

stor variasjon i den historiske utviklingen til ulike 

håndverkeryrker. Dette skyldes hovedsakelig at yr-

kesgruppen avhenger sterkt av etterspørselen etter 

de tjenester som leveres. For eksempel har det de 

siste 10 årene vært en relativ sterk etterspørsels-

vekst etter håndverkertjenester tilknyttet boligbyg-

ging og vedlikehold, mens etterspørselen etter ek-

sempelvis gullsmeder og grafikere har vært syn-

kende.  

 Figur 4.5 Håndverkeryrker 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

I følge framskrivingene vil etterspørselen etter de 

kompetansegruppene som tradisjonelt har stått 

sterkt i yrkesgruppene øke, men også en liten øk-

ning i etterspørselen etter arbeidskraft med høyere 

utdannelse. Dette er hovedsakelig etter individer 

med økonomi- og administrasjonskompetanse til-

svarende bachelornivå. Samlet sett øker andelen 

med formalkompetanse på grunn- og yrkesskole 

nivå. Dette kan tyde på at det i framtiden vil være 

økt etterspørsel etter arbeidskraft med realkompe-

tanse innenfor typiske håndverksfag, med fortsatt 

rom for den kompetansen man kan erverve gjen-

nom arbeidserfaring. 

 

Blant arbeidstakerne med yrkesfaglig utdanning ser 

vi at det spesielt er dem med kompetanse i bygg- 

og anleggsfag, mekaniske fag og elektrofag som vil 

være relativt mer etterspurt i framtiden. Legger man 

den siste tids utvikling i håndverkerbransjene til 

grunn kan man anta at mesteparten av denne veks-

ten vil tilfalle næringer som for eksempel bygge- og 

anleggsbransjen i større grad enn mindre nisjenæ-

ringer. 

 

4.1.5 Befolkningsvekst og -aldring fører til økt et-

terspørsel etter sysselsatte innenfor helse og 

omsorg 

De aller fleste er enige i at behovet for kompetent 

arbeidskraft i helse- og omsorgsyrker vil være sta-

dig økende i årene som kommer på grunn av befolk-

ningsvekst og aldring. Våre framskrivinger viser 

også dette, jf. Figur 4.6 som viser økt etterspørsel 

etter arbeidskraft innen alle formalkompetansegrup-

pene og innenfor flere ulike fagfelt. 

 

Yrkesgruppen består av mange yrker med ulike 

krav til formalkompetanse, og kan grovt deles inn i 

medisinske yrker (herunder leger, sykepleiere, 

tannleger, farmasøyter), helserelaterte yrker som 

utfører tekniske og praktiske oppgaver (radiografer, 

proteseteknikere etc.) og pleie- og omsorgsyrker 

(helsefagarbeidere og hjemmehjelpere).  

 

Framskrivingene viser særlig økt etterspørsel etter 

arbeidskraft med yrkesfag og bachelor som høyeste 

oppnådde utdanningsnivå. En slik utvikling passer 
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godt med eksisterende antakelser om hvilke helse-

tjenester det vil etterspørres relativt mer av i framti-

den, herunder pleie- og omsorg av eldre, både 

hjemme og på institusjoner. Dette er typisk individer 

med fullført yrkesfaglig utdanning i helse- og opp-

vekstsfag eller med høgskoleutdanning innenfor sy-

kepleie eller tekniske helseutdannelser som radio-

grafi og proteseteknikk. Men det framskrives også 

en vekst i etterspørselen etter pedagogisk og sam-

funnsvitenskapelig kompetanse. 

 

Dette tyder på at realkompetansebehovet i typiske 

helse- og omsorgsyrker vil stå relativt likt dagens si-

tuasjon også i framtiden, men med noe økt relativ 

etterspørsel etter den nødvendige kompetansen til 

å tilby pleie og omsorg. I tillegg til faglig kunnskap 

og evnen til å ta denne i bruk, krever dette visse so-

siale ferdigheter. Helse- og sykepleietjenesten byg-

ger for eksempel på grunnleggende omsorgsver-

dier. Helsearbeidere må ha evnen til innlevelse og 

forståelse av pasientens situasjon, og en evne til å 

tilpasse behandling og pleie til denne. Dette er ek-

sempler på kognitive kompetanser som nødvendig-

gjør menneskelig innsats. 

 

Det er samtidig mulig å tenke seg at noen av de 

enklere arbeidsoppgavene i framtiden til en viss 

grad vil bli overflødige, på grunn av utviklingen av 

gode og effektive hjelpemidler for brukere. Dette 

kan redusere etterspørselen etter arbeidsutøvere til 

oppgaver som for eksempel hjelp med personlig hy-

giene, påkledning og forflytning hjemme og på insti-

tusjon. I en slik situasjon kan man se for seg at be-

hovet for arbeidskraft uten særskilt helsemedisinsk 

kompetanse blir noe mindre i framtiden. 

Figur 4.6 Helse- og omsorgsyrker 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

4.1.6 Yrkene som utvikler og implementer framti-

dens teknologiske løsninger vokser 

Den revolusjonerende utviklingen i informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi samfunnet har opplevd 

de siste tiårene har medført endringer både i pro-

duksjons- og etterspørselsmønstre, og er i dag en 

del av de aller fleste sin hverdag. Samtidig som au-

tomatiseringen og digitaliseringen har rasjonalisert 

bort mye arbeidskraft med lav utdanning i en rekke 

sektorer, vil utviklingen også skape behov for flere 

høyt utdannede for å utvikle og betjene teknologien.  

 

I tillegg til utvikling og design av IKT-systemer er det 

også behov for arbeidskraft som kan arbeide med 

installasjon og vedlikehold av, samt brukerstøtte til, 

både gammel og ny IKT. Yrkesgruppen kan derfor 

grovt deles inn i to grupper, med noe ulikt kompe-

tansebehov. Den første gruppen inkluderer blant 

annet programvare- og applikasjonsutviklere, data-

basedesignere og systemadministratorer og består 

derfor i større grad av yrkesutøvere med høy for-

malkompetanse i sine fag. Den andre gruppen ut-

gjøres i hovedsak av individer med lavere formal-

kompetanse på videregående eller yrkesfaglig nivå 

som utfører installasjon, vedlikehold og gir bruker-

støtte. Fordi slikt arbeid gjerne inkluderer en del 

kundekontakt er sosial kompetanse en viktig del av 

arbeidets kompetansekrav. Det er også viktig å 
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være oppdatert på ny teknologi, nye IKT-løsninger 

og arbeidsverktøy, og mye av denne kompetansen 

kan nok erverves gjennom arbeidserfaring. Praktisk 

erfaring og lærdom er viktig i begge undergruppene, 

men historisk har det vært en større andel arbeids-

takere uten særskilt formalkompetanse i støttegrup-

pen.  

 

Vi forventer at IKT benyttes på stadig nye områder 

og i et stadig større omfang i framtiden, slik at både 

utvikling av og opplæring i bruk av IKT vil være et-

terspurte arbeidsoppgaver i økende grad i samfun-

net. Framskrivingene kombinerer den observerte 

historikken med disse antakelsene og viser økt et-

terspørsel etter arbeidskraft på alle formalkompe-

tansenivåer, men med særlig høy vekst blant sys-

selsatte fra de øvre formalkompetansenivåene, se 

Figur 4.7.  

Figur 4.7 IKT-yrker 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

I 2010 utgjorde individer med lavere grads utdan-

nelse fra universiteter og høgskoler den største 

gruppen. Dette var i hovedsak arbeidstakere med 

ingeniør- eller realfagskompetanse. Framskriving-

ene viser at denne type kompetanse også vil være 

den mest etterspurte i framtiden, men at rene inge-

niører vil være relativt mindre etterspurt enn i dag.  

 

Den høyeste relative etterspørselsveksten tilfaller 

arbeidskraft med teknisk fagkompetanse på yrkes-

skolenivå. Dette stemmer godt med den observerte 

utviklingen og antakelsen om at behovet for instal-

lasjon, drift og brukerstøtte av IKT-systemer vil 

vokse i takt med teknologiens omfang. Dette impli-

serer et økt relativt behov for kompetanse til å løse 

typiske arbeidsoppgaver hvor både formell og erfa-

ringsutviklet kompetanse har vært etterspurt tidli-

gere.  

4.1.7 Tjenesteytende yrker 

Yrkesgruppen tjenesteytende yrker består av en va-

riert sammensetting av ulike yrker med vidt forskjel-

lige arbeidsoppgaver. Typiske yrker i denne grup-

pen er kokke- og servitøryrker, frisør- og andre vel-

væreyrker, renholds- og renovasjonsyrker, samt 

post og enkelte arkivtjenester. De aller fleste yrkes-

utøverne har i dag utdanning på videregående nivå 

eller lavere, men det er også en relativt stor andel 

med fagbrev.  

 

Mange av yrkene leverer tjenester som er manuelle 

av natur, eller som krever kognitiv og sosial kompe-

tanse som gjør det vanskelig å se for seg at maski-

ner skal kunne utføre tjenestene i helhet. For en-

kelte av yrkene ser vi likevel for oss at teknologiske 

nyvinninger kan øke produktiviteten på bekostning 

av arbeidsplasser. Samtidig har det i de siste 10-15 

årene vært en økning i etterspørselen etter arbeids-

intensive tjenester, særlig hvor kravene til formelle 

kvalifikasjoner ikke er så høye, som for eksempel i 

rengjøring, transport og serveringsbransjen Dølvik 

mfl. (2014). Det er grunn til å forvente at etterspør-

selen etter denne type tjenester vil fortsette å vokse 

med økende velstand i befolkningen for øvrig, uav-

hengig av hvilken arbeidskraft som leverer tjenes-

tene.  

 

Framskrivingene i figur 4.8 viser at fordelingen av 

formalkompetanse blant yrkesutøverne vil være no-

enlunde likt som i dag også i framtiden, men at yr-

kesutøvere med fagbrev eller lavere grads høyere 

utdannelse vil være relativt mer etterspurt i framti-

den enn i dag. Hvis man antar at etterspørselen et-

ter alle tjenestene vokser i takt med befolkningen 
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kan den flate etterspørselsutviklingen for yrkesut-

øvere med obligatorisk eller videregående utdan-

ning (ekskl. yrkesfag) tyde på at arbeidsoppgavene 

disse typisk har arbeidet med lar seg løse med 

færre arbeidstimer i framtiden på grunn av produkti-

vitetsendringer i de relevante bransjene. Teknolo-

gisk utvikling og økt produktivitet i utførelsen av en 

oppgave kan også tenkes å føre til at konsumen-

tene kan utføre oppgavene på egen hånd ved at 

mellomledd effektiviseres bort. Privat etterspørsel 

etter posttjenester fra profesjonelle aktører har for 

eksempel vært fallende i lang tid, og dette har ført til 

store reduksjoner i antall sysselsatte i denne bran-

sjen.  

 Figur 4.8 Tjenesteytende yrker 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Framskrivingene viser en relativt stor etterspørsels-

vekst etter arbeidskraft med yrkesfaglig bakgrunn, 

og en stor etterspørselsvekst etter arbeidskraft med 

høyere utdannelse på lavere nivå. For eksempel 

fremskrives det en nær dobling i etterspørselen et-

ter individer med høyere utdannelse innenfor peda-

gogikk, samfunnsvitenskapene, økonomi og admi-

nistrasjon, sosial- og idrettsfag innenfor typiske tje-

nesteytende yrker. Det kan tyde på at realkompe-

tansebehovet i enkelte tjenesteytende yrker kan 

være under endring, eller at etterspørselen etter tje-

nester hvor slik formalkompetanse er verdsatt øker. 

4.1.8 Økonomisk og administrativt ansatte 

Yrkesgruppen for de økonomisk og administrativt 

ansatte er en av de største yrkesgruppene i våre 

framskrivinger, med nesten en halv million syssel-

satte i 2030. For mange av disse yrkene har person-

lig egnethet vært relativt ettertraktet, og det har tra-

disjonelt vært mulig å opparbeide seg den nødven-

dige kompetansen gjennom opplæring i bedriftene. 

Men enkelte av yrkene har også krav til formalkom-

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

investeringsrådgivning og eiendomsmegling) og et-

ter arbeidsgivers ønsker. Historisk har det derfor 

vært et stort spenn i formalkompetansen til de sys-

selsatte. De aller fleste leverer tjenester man ser for 

seg at vil være etterspurt også i framtiden, og sekt-

oren har opplevd sterk vekst de siste årene.  

Figur 4.9 Økonomisk og administrativt ansatte 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Figur 4.9 viser arbeidskraftsbehovet i yrkesgruppen 

i 2010 og være framskrivinger for 2020 og 2030. 

Framskrivingene viser kun en svak vekst i etterspør-

selen etter ufaglært arbeidskraft og faglært arbeids-

kraft med yrkesfaglig bakgrunn, men meget sterk 

vekst i etterspørselen etter arbeidskraft med 

bachelor- og masterutdanninger. 

 

De fleste arbeidstakerne med universitets- og høg-

skoleutdanning i yrkesgruppen har kompetanse er-

vervet fra høyere studier innenfor økonomi og admi-

nistrasjon, herunder, bedriftsøkonomi, revisjon og 

administrasjon og ledelse, og framskrivingene våre 

viser at dette også vil være tilfelle i framtiden. Men, 
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den største relative etterspørselsveksten tilfaller 

andre fagretninger. Framskrivingene viser at antal-

let arbeidstakere med kompetanse innenfor huma-

niora, samfunnsfag og jus vil mer enn doble seg in-

nen 2030, noe som kan tyde på at realkompetanse-

behovet i sektoren er under endring. Kanskje er det 

arbeidsoppgavene som blir mer komplekse samti-

dig som behovet for fagspesifikk kunnskap blir 

mindre? Gjennom universitets- og høgskoleutdan-

ning erverves generelle ferdigheter, spesielt kogni-

tive ferdigheter, som vil være ettertraktet i et ar-

beidsliv med mer komplekse og abstrakte oppga-

ver. Universitets- og høgskoleutdanning utvikler 

grunnleggende analytiske ferdigheter og lærer indi-

vider å tenke logisk, gir dem evnen til å se flere sider 

av samme sak og å kunne analysere og løse mer 

komplekse problemer (Hyman, Wright og Reed 

1975). Det kan virke som om arbeidsgiverne etter-

spør denne type kompetanse i større grad, både i 

de økonomisk-administrative yrkene og andre. 

4.1.9 Salg- og serviceyrker 

I likhet med tjenesteytende yrker består salgs- og 

serviceyrkene av en lang rekke yrker med et vidt 

spenn av faktisk innhold og kompetansekrav. Den 

største andelen av yrkesutøverne arbeider med 

salg og kundeservice i handelsnæringen og en 

mindre andel arbeider med det vi har definert som 

sikkerhetsarbeid, det vil si vektere, fengselsbetjen-

ter og brannkonstabler. Denne siste gruppen utgjør 

en veldig liten del av yrkesgruppen som helhet, og 

vi fokuserer derfor på yrkene som utfører salgs- og 

kundeservicearbeid.  

 

Tradisjonelt har mange av yrkene i handelsnæ-

ringen hatt relativt lave krav til formalkompetanse, 

og yrkesutøvere med obligatorisk og videregående 

utdanning har utgjort størstedelen av arbeidsta-

kerne. I handelsnæringen har det vært vanlig med 

intern kompetanseutvikling gjennom arbeidserfa-

ring og intern kursing, og bedriftene har tradisjonelt 

vektlagt personlig egnethet i rekrutteringsproses-

ser. Blant yrkene vi omtaler som sikkerhetsstyrker 

er det en større andel med yrkesfaglig eller lavere 

grads høyere utdannelse, men også her er den 

største gruppen arbeidstakere med lav formalkom-

petanse. 

 

Historisk har sysselsettingsutviklingen innen typiske 

salgs- og serviceyrker stort sett fulgt befolkningsut-

viklingen, med noe variasjon mellom konjunkturer. I 

våre registerdata finner vi at yrkesgruppen som hel-

het opplevde en økende sysselsettingsvekst fram til 

og med 2009, drevet fram blant annet av en syssel-

settingsvekst i detaljhandelen som var større enn 

befolkningsveksten i samme periode. Dette er tro-

ligvis på grunn av tilgangen på relativt lavt lønnet 

arbeidskraft fra utlandet. Siden 2010 har derimot 

sysselsettingsutviklingen i yrkesgruppen, og spesi-

elt i detaljhandelen, vokst saktere enn befolknings-

veksten skulle tilsi, og saktere enn økonomien for 

øvrig. Det er spesielt etterspørselen etter ufaglært 

arbeidskraft som har vært spesielt svak siden 2010. 

I 2014 ble det for eksempel etterspurt cirka 8 000 

færre ufaglærte arbeidstakere enn i 2008. Faglært 

arbeidskraft med bakgrunn fra yrkesfaglig utdan-

ning eller utdanninger fra universitet eller høgskole 

har derimot hatt en svakt positiv sysselsettingsvekst 

i hele perioden.  

 

Denne utviklingen kan skyldes både økonomiske 

konjunkturer og endringer i samfunnets etterspørsel 

etter de ulike varer og tjenester yrkene tilbyr. Det er 

for eksempel ikke overraskende at sysselsettings-

toppen i 2009 ble etterfulgt av en utflating, finanskri-

sen tatt i betraktning. Sjokk av denne typen er spe-

sielt forventet å ramme ufaglært arbeidskraft.  

 

Det er også mulig at endringer i arbeidsoppgaver, 

eller hvordan de løses, har medført endringer i ar-

beidskraftetterspørselen. Det kan føre både til at det 

etterspørres færre arbeidere og arbeidskraft med en 

annen kompetansesammensetning enn tidligere.  

I handelsnæringen arbeider mange av yrkesut-

øverne typisk med demonstrasjon og salg av varer 
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i butikk, engros eller over telefon og internett. For 

mange arbeidstakere har arbeidsoppgavene tradi-

sjonelt også bestått i å hente varer fra, og rydde på, 

fysiske lager i tilknytning til utsalgsstedene. Arbeids-

takerne i typiske kundeserviceyrker hjelper kunder 

og gir råd, i tillegg til å svare på mer generelle hen-

vendelser angående bedriften eller organisasjo-

nens produkter eller tjenester.  

 

En del av disse arbeidsoppgavene krever kognitive 

kompetanser som nødvendiggjør menneskelig inn-

sats på arbeidsplassen, mens andre arbeidsoppga-

ver lettere lar seg automatisere eller digitalisere. Ar-

beidsoppgavene som lettere lar seg automatisere er 

gjerne oppgaver som er direkte knyttet til selve 

transaksjonen mellom kunde og bedrift og kan ek-

sempelvis bli automatisert gjennom selvbetjente 

kasser og et økt omfang av netthandel. Også ar-

beidsplasser knyttet til logistikk- og distribusjons-

ledd kan bli rasjonalisert bort, for eksempel gjennom 

sentralisert og automatisert lagerdrift. I Norge er det 

i dag ikke uvanlig å finne selvbetjente kasser i en 

rekke dagligvareforretninger, og internettbaserte 

metoder å dele og distribuere varer og tjenester på 

har grepet om seg i rekordfart de seneste årene. For 

eksempel økte netthandelsbedriftene i Norge om-

setningen med 13,5 prosent i 2014, mot 3,6 prosent 

i de fysiske butikkene. En fortsatt utvikling i samme 

retning kan tenkes å føre til at etterspørselen etter 

ufaglært arbeidskraft som tidligere utførte disse ar-

beidsoppgavene blir kraftig redusert samtidig som 

antallet fysiske butikker reduseres (Aftenposten 

2017). Samtidig er det tegn til at automatiserings-

frykten i vare- og serviceyrkene er noe overdrevet6.   

 

I den grad teknologisk utvikling rasjonaliserer bort 

arbeidsoppgaver i salgs- og serviceyrker gjelder det 

i størst grad de relativt enkle, manuelle oppgavene. 

 
 
                                                      
6 En amerikansk studie som dekker årene 2006 til 2014 fant at det til tross 
for en stor økning i bruken av selvbetjente kasser og en enorm vekst i 

Dersom omfanget av automatisering øker i framti-

den, kan vi kanskje se et skift i den relative etter-

spørselen etter kompetanse i salgs- og servicebran-

sjen. Skiftet kommer av de gjenværende arbeids-

oppgavene, og vil medføre økt fokus på sosiale og 

kognitive ferdigheter.  Selv om f. eks. detaljhande-

len først og fremst har vært viktig for å sørge for at 

produserte varer er tilgjengelige for konsumentene, 

har bransjen også et sterkt sosialt element. I mot-

setning til selvbetjente kasser og netthandelsløs-

ninger har butikkansatte den nødvendige produkt-

kunnskapen og forståelsen til å selge inn produkter 

og yte service tilpasset den enkelte kunden. Dess-

uten liker mennesker å interagere med andre men-

nesker, og dette gjelder også når vi handler. Mulig-

heten til å spørre ansatte om råd og oppleve at våre 

behov oppfattes og møtes er en viktig del av opple-

velsen og en del av det som bidrar til kundetilfreds-

het. Flere studier viser en sterk positiv sammen-

heng mellom kundetilfredshet og virksomhetenes 

omsetning  (Donavan, Brown og Mowen 2004), og i 

en framtid med sterkere konkurranse mellom de fy-

siske butikkene og netthandelsvirksomhetene vil 

den nødvendige kompetansen for å oppnå høy kun-

detilfredshet bli desto viktigere.  

 

Det er hovedsakelig fire kvaliteter ved den enkelte 

ansatte som påvirker kundetilfredshet; tekniske fer-

digheter, sosiale ferdigheter, motivasjon og evnen 

til å ta beslutninger på vegne av kunden. Den nød-

vendige tekniske kompetansen er bransje- og virk-

somhetsavhengig, men gjelder generelt produkt-

kunnskap, kunnskap om kassesystemer og lager-

drift. Foreløpig synes det å være nødvendig med 

kunnskap om kassesystemer selv i handelsvirksom-

heter med selvbetjente kasser. Produktkunnskapen 

blir viktigere desto mer spesialisert virksomheten er, 

netthandel var det en positiv sysselsettingsutvikling i amerikansk varehan-
del gjennom hele studieperioden, se https://www.statista.com/sta-
tistics/473811/supermarket-and-grocery-stores-employment-in-the-us/ 
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altså desto større diskrepans det er mellom kunde-

nes kunnskap om varen og virksomhetens kunn-

skap om varen. Det sosiale og det kognitive real-

kompetansebehovet handler blant annet om evnen 

til å forstå kundenes behov og hvordan man skal gå 

frem på en tillitsfull og behagelig måte. Denne type 

kompetanse er mer bransjegenerell, men er like fullt 

en viktig komponent.  

Figur 4.10 Salg- og serviceyrker 

 

Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Våre framskrivinger er basert på de siste års trender 

og viser en moderat sysselsettingsvekst for yrkes-

gruppen under ett, se figur 4.10. Framskrivingene 

viser at ufaglært arbeidskraft også i framtiden vil ut-

gjøre den største andelen av yrkesutøverne i salgs- 

og serviceyrker, men at denne andelen vil være 

mindre enn i dag. Dette kommer av framskrivinge-

nes relativt flate etterspørselsutvikling for denne 

gruppen og den moderate til sterke veksten i etter-

spørselen etter arbeidskraft med formell kompe-

tanse fra yrkesfaglig utdannelse eller utdanning fra 

universiteter- og høgskoler. I følge framskrivingene 

øker etterspørselen etter tilnærmet alle høyere ut-

danningsgrupper.  

 

Dette skiftet i etterspørselen etter ulike utdanninger 

kan tyde på at framtidens realkompetansebehov i 

salgs- og serviceyrkene er under endring.  De sosi-

ale og kognitive ferdighetene som etterspørres i 

salgs- og serviceyrkene er til en viss grad de samme 

som utvikles gjennom universitets- og høgskoleut-

danning (Hyman mfl. (1975)) og i bransjer hvor 

bransjespesifikk internopplæring er vanlig, kan 

disse kognitive ferdighetene forsterke effekten av 

opplæringen. Det er derfor ikke usannsynlig at ar-

beidskraft med høy kognitiv kompetanse kan tenkes 

å bli mer ettertraktet også i salgs- og serviceyrker i 

framtiden. 

4.1.10  Norge trenger kompetanse innenfor under-

visning og ingeniørfag og -arbeid 

Framtidens Norge er avhengig av å kunne utvikle 

gode infrastrukturløsninger på grunn av stadig 

økende urbanisering og nye høyteknologiske næ-

ringer for å kunne konkurrere og delta i det interna-

sjonale vare- og tjenestebyttet. Våre framskrivinger 

viser at etterspørselen etter ingeniør- og realfags-

kompetanse og arbeidskraft med tekniske yrkesfag, 

også utenfor håndverker- og industriyrkene, vil 

være voksende. Det er spesielt etterspørselen etter 

kompetanse ervervet gjennom yrkesfaglig videregå-

ende og andre tekniske mellomutdannelser som vil 

vokse meget sterkt. Dette er arbeidskraft med den 

nødvendige tekniske kompetansen til å installere, 

drifte og vedlikeholde ulike tekniske anlegg, som f. 

eks. vannrenseanlegg og olje- og naturgassraffine-

ringsanlegg eller andre høyteknologiske industrian-

legg. Gjennom sin yrkesfaglige utdannelse har de 

ikke bare opparbeidet seg teknisk kompetanse, 

men også kognitive ferdigheter som er grunnleg-

gende for å forstå og løse ulike utfordringer i sam-

arbeid med andre. 

 

I tillegg til ingeniør- og realfagskompetanse viser 

våre framskrivinger at de typiske ingeniøryrkene 

også vil etterspørre en voksende andel arbeidere 

med universitets- og høgskoleutdanning innenfor 

samfunnsfag og økonomi og administrasjon. At 

denne kompetansen etterspørres i typiske ingeniø-

ryrker tyder på at oppgavene som skal løses i fram-

tiden krever mer enn høy teknisk kompetanse, og at 

evnen til å se utfordringene i et større bilde og finne 
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tverrfaglige løsninger vil være en viktig evne i fram-

tiden. Det kan også tyde på at de sosiale kompetan-

sene som utvikles gjennom universitets- og høgsko-

leutdanninger, blir stadig mer etterspurt også på 

tvers av fagfelt (Rege 2015). 

 

Figur 4.11 Ingeniøryrker 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

 

Vi har også framskrevet behovet for undervisnings-

kompetanse i framtidens Norge. Etter hvert som 

samfunnets kompetansekrav blir mer komplisert og 

tverrfaglig, vil vi trenge flere og bedre undervisere til 

å bygge kompetanse fra tidlig av. Våre framskri-

vinger viser et absolutt økt behov for undervisnings-

kompetanse, men ikke et større behov enn for 

mange andre yrker og kompetanser. Basert på 

framskrivingene for de ulike utdanningsløpene i un-

dervisningsyrkene finner vi at det i tillegg til formell 

undervisningskompetanse spesielt er realfagskom-

petanse som vil bli etterspurt av framtidens under-

visningsinstitusjoner.  

Figur 4.12 Undervisningsyrker 

 
Kilder: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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Denne rapporten representerer vårt forsøk på å 

kaste lys over det norske arbeidsmarkedets framti-

dige realkompetanseetterspørsel. Fordi det er svært 

vanskelig å tallfeste den reelle realkompetanseet-

terspørselen har vi måttet tilnærme oss denne gjen-

nom en sammenkobling av yrkes- og utdannelses-

statistikk. En slik kobling mellom utdanning og yrke 

gjør oss i stand til å gjøre rede for, og framskrive, 

etterspørsel etter arbeidskraft etter yrke og utdan-

ning. Denne koblingen sier mer om individers real-

kompetanse enn utdanning alene.  

 

Metoden vi benyttet ble gjennomgått i detalj i kapit-

tel 3 og i kapittel 4 gikk vi gjennom framskrivingene 

for et utvalg yrkesgrupper. Vi vil nå oppsummere ho-

vedtrekkene i framskrivingene.  

 

 Framtidens arbeidsgivere vil etterspørre høyere 

formell kompetanse 

 

Våre framskrivinger viser at utdanningsnivået blant 

de sysselsatte vil vokse videre i årene fram til og 

med 2030. I et arbeidsliv som blir stadig mer kom-

plekst kan det tenkes at det stilles krav til mer spe-

sialisert fagkunnskap på stadig flere arbeidsplasser 

i tillegg til generelle ferdigheter som typisk utvikles 

eller forsterkes gjennom universitets- og høgsko-

leutdanning. Det er spesielt behovet for arbeidskraft 

med lavere grads utdannelse fra høyere læringsin-

stitusjoner som vokser sterkt. I framskrivingene kom 

det fram at denne utviklingen var å finne i alle yrkes-

gruppene, noe som kan tyde på at ny teknologi og 

mer avanserte former for vare- og tjenesteproduk-

sjon vil kunne påvirke kompetansebehovet i en lang 

rekke næringer.  

 

Denne utviklingen styrkes sannsynligvis av hvordan 

den norske modellen for lønnsdannelse påvirker 

den relative kostnaden av høykompetent arbeids-

kraft. Fordi lønnsdannelsen fører til relativt sam-

menpressede lønnsnivåer, fremstår høykompetent 

arbeidskraft som relativt billigere enn den ville gjort 

i et arbeidsliv med større lønnsgap mellom høy- og 

lavkompetent arbeidskraft. De relativt høye løn-

ningene for lavkompetent arbeidskraft gir ytterligere 

incentiver til digitalisering og automatisering av sta-

dig flere arbeidsoppgaver, spesielt i næringer hvor 

den samme produktivitetsgevinsten ikke kan opp-

nås ved å erstatte lavkompetent arbeidskraft med 

høykompetent arbeidskraft. Isolert kan dette på sikt 

føre til at lavkompetent arbeidskraft prises ut av ar-

beidsmarkedet. 

 

 Men arbeidsgivere vil også anerkjenne arbeids-

erfaring og opplæring på arbeidsplassen 

 

Til tross for relativt sett flere med høyere utdanning 

i framtidens arbeidsliv, framskrives det en fortsatt 

stor andel ufaglærte i mange bransjer og mange vil 

være sysselsatte i yrker der mange med lav formell 

utdanning tradisjonelt har jobbet. Dette holdt sam-

men med at den teknologiske utviklingen og digita-

liseringsbølgen vil automatisere de arbeidsoppga-

vene som lar seg automatisere, innebærer at 

mange av de med lav formell utdanning likevel må 

forventes å tilegne seg høyere realkompetanse enn 

det som kreves i dag. Uten gode realferdigheter vil 

de med lav formell utdanning risikere å bli utelukket 

fra arbeidsmarkedet i framtiden. Hvordan en slik 

realkompetanse skal tilegnes er imidlertid et åpent 

spørsmål, men det er grunn til å tro at arbeidsgivere 

som tross alt trenger ufaglært arbeidskraft i framti-

den i større grad enn i dag vil måtte tilrettelegge for 

opplæring og kompetanseheving selv.  

 

Det vil også være slik at dersom arbeidslivet beve-

ger seg i retning av tiltakende spesialisering av sta-

dig mer komplekse arbeidsoppgaver, vil det kunne 

føre til at kompetanseutviklingen, også for høyere 

utdannede, i større grad vil måtte foregå i arbeidsli-

vet, eller i et samarbeid mellom virksomheter og læ-

ringsinstitusjoner, for å sikre den nødvendige kom-

petansen til å utføre slike komplekse og spesiali-

serte arbeidsoppgaver. 

5 Oppsummering 
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Det er derfor viktig å ikke bare arbeide for at kom-

petanseløft eller -tilpasning skal skje gjennom end-

ret utdanning. Det handler også om å ta vare på, 

videreutvikle og styrke den realkompetansebyg-

gingen som allerede skjer på arbeidsplassene. 

 

 

 Framskrivingene indikerer et behov for økt kom-

petansenivå i typiske yrkesfag 

 

Resultatene våre viser at behovet for universitets- 

og høgskoleutdanning er voksende i yrkesgrupper 

hvor individer med yrkesfaglig kompetanse tradisjo-

nelt har utgjort den største arbeidergruppen. Samti-

dig som mange av de typiske arbeidsoppgavene i 

disse yrkene er tilnærmet fredet fra automatisering 

og digitalisering, ser vi også for oss at nye arbeids-

oppgaver kommer inn, eller at man i større grad må 

arbeide på tvers av fagfelt, og at dette fører til et be-

hov for kompetanse utover det som tradisjonelt har 

vært tilbudt gjennom yrkesfaglig utdannelse på vi-

deregående nivå. Gjennomføring av fagskoleutdan-

ning registreres ikke som høyere utdanning i SSB-

statistikkene vi benytter, hvilket betyr at vi ikke kla-

rer å skille slik utdanning fra videregående utdan-

ning i våre data. Men den observerte veksten i et-

terspørselen etter både yrkesfaglig- og lavere grads 

høyere utdannelse kan tyde på et behov for kompe-

tanse fra et mellom-alternativ som nettopp fagsko-

ler. Det er ikke sikkert at det er ønskelig, hverken fra 

samfunnet eller fra arbeidsgivernes side, med et 

stort antall bachelorutdannede dersom et mellomal-

ternativ ville holdt. Fagskoler kan derfor tenkes å 

kunne dekke en stor del av kompetansebehovet i 

disse yrkene. Det kan tenkes at tiltak som øker sta-

tusen til slike institusjoner på linje med universiteter 

og høgskoler vil kunne øke attraktiviteten og tyde-

liggjøre hvilke kompetanser som tilbys arbeidsgiver.  
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SSB publiserer tall for sysselsattes utdanningsbak-

grunn (nivå og fagfelt), samt fordeling etter yrke7. 

Det publiseres imidlertid ikke koblingen mellom 

disse to statistikkene, og vi vet lite om hvilke yrker 

som er de største (målt i antall sysselsatte) for de 

enkelte utdanningsnivåene og fagfeltene. Videre gir 

SSB sine framskrivinger av arbeidsstyrken et bilde 

av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, etter ut-

danning. For å kunne si noe om tilbud og etterspør-

sel fordelt på yrker har vi «oversatt» utdanningsbak-

grunn til yrke. Dette har vi gjort ved å koble syssel-

satte personers yrke med deres utdanningsbak-

grunn basert på registerdata mottatt fra SSB.  

Figur 6.1 gir en oversikt over hvilke registre som har 

blitt brukt til å fremskaffe det endelige datagrunnla-

get. Nasjonal utdanningsdatabase gir blant annet 

informasjon om befolkningens høyeste fullførte ut-

danning. Ved å bruke utdanningsdatabasen sam-

men med registerbasert sysselsetting var vi i stand 

til å identifisere de sysselsattes yrke og utdannings-

bakgrunn. Denne koblingen har oss så fordele et-

terspørselen etter arbeidskraft etter yrker, i stedet f 

or på utdanninger.  

 
 
                                                      
7 Se https://www.ssb.no/regsys 

6 Data 

Figur 6.1 Datakilder og koblinger 
 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Tabell 8-1: Antall sysselsatte i ulike 
yrker. 1000 personer 

Yrker  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Helse- og 

omsorgsyrker 

357 355 352 366 374 378 415 433 456 473 489 499 513 529 549 565 581 596 611 632 651 666 

Håndverkeryrker 252 249 255 267 273 280 286 292 301 307 313 315 320 325 333 339 345 350 356 364 371 377 

IKT-yrker 38 39 39 42 44 46 48 49 52 54 56 57 59 61 64 66 68 70 72 75 78 80 

Ingeniører 167 168 167 175 184 187 193 198 206 212 2187 222 226 231 237 242 246 249 252 258 2562 266 

Juridiske, 

samfunnsfag, og 

humanistiske 

38 38 35 35 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26 26 26 25 25 24 24 24 23 

Kontormedarbeidere 92 85 81 84 81 80 79 76 76 74 73 70 69 67 66 65 63 62 60 59 58 56 

Ledere 187 190 186 192 200 205 212 218 228 235 242 246 254 261 270 278 286 293 299 310 319 328 

Operatører- og 

transportarbeidere 

183 180 170 177 180 181 177 179 182 182 177 177 177 176 173 175 175 174 169 172 172 170 

Salgs- og 

serviceyrker 

247 245 233 243 244 248 252 252 259 260 261 261 265 267 270 273 277 278 279 283 289 291 

Tjenesteytende 

yrker 

177 173 168 177 182 184 186 188 193 197 200 200 203 206 211 214 216 217 218 221 224 226 

Undervisningsyrker 158 157 154 156 158 159 162 164 170 174 177 178 180 181 185 186 188 189 189 193 195 196 

Økonomisk-

administrative yrker 

321 326 305 316 326 330 351 362 379 393 406 413 425 436 447 452 458 462 464 471 477 481 

Andre yrker 387 385 493 464 457 456 403 364 334 308 286 255 226 203 190 170 150 135 126 110 93 84 

Kilder : SSB og Samfunnsøkonomisk analyse. 
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