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1. Sammendrag 
 
Aetat gjennomfører hvert år en spørreundersøkelse blant landets arbeidsgivere. 
Undersøkelsen blir i hovedsak gjennomført i mars og april. I år svarte 16.500 
arbeidsgivere på spørsmål om utsiktene for det kommende året og om 
rekrutteringsproblemer. Undersøkelsen har vist seg å være nyttig når det gjelder å få 
frem bedriftenes vurderinger av egen situasjon og avdekke mangel på arbeidskraft i både 
privat og offentlig sektor. 
 
I 2000 var det litt stigning i den registrerte arbeidsledigheten. I årets 5 første måneder 
har den registrerte arbeidsledigheten derimot gått noe ned, og vi må tilbake til august 
1999 for å finne lavere registrert ledighet når man korrigerer for vanlige 
sesongvariasjoner. Noe lavere ledighet må sees i sammenheng med økte 
oljeinvesteringer og økt aktivitetsnivå innenfor deler av verkstedindustrien. Ett relativt 
høyt rentenivå virker dempende på aktiviteten i andre deler av økonomien.  
 
Andelen av virksomhetene som venter vekst i sysselsettingen er noe redusert fra i fjor, 
noe som viser lavere vekst i etterspørselen etter arbeidskraft enn for ett år siden. I fjor 
ble undersøkelsen imidlertid gjennomført i forkant av renteøkningene. Aetat 
Arbeidsdirektoratet vurderer fortsatt situasjonen slik at manglende arbeidskraftsreserver 
er et viktig hinder for økt sysselsetting innenfor de fleste næringer. Presset på 
arbeidsmarkedet er stort med mangel på arbeidskraft innenfor de fleste sektorer. Dette 
blir bekreftet av Aetats bedriftsundersøkelse. På denne bakgrunn anslår Aetat 
Arbeidsdirektoratet at sysselsettingen vil øke med om lag 15.000 fra 2000 til 2001 i 
gjennomsnitt mens den registrerte ledigheten vil gå noe ned fra 62.500 i 2000 til om lag 
60.000 i gjennomsnitt i 2001, dvs omtrent det samme gjennomsnittlige nivået som i 
1998 og 1999. Vi ser ikke for oss vesentlige endringer i den registrerte ledigheten fra 
2001 til 2002.  

 
 
1.1 Mangelen på arbeidskraft 
 
Aetats bedriftsundersøkelse viser at rekrutteringsproblemene er store. 
Resultatene fra Bedriftsundersøkelsen viser at virksomhetene ville hatt om lag 43.000 
flere arbeidstakere dersom de ikke hadde hatt rekrutteringsproblemer. Dette er noe 
høyere enn i de foregående årene. I fjor var mangelen 39.000 ansatte.1   
 
I årets undersøkelse svarer 34 prosent av virksomhetene at de har problemer med å 
rekruttere arbeidskraft. Blant 15 prosent av virksomhetene medfører 
rekrutteringsproblemene at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Tilsvarende tall 
fra fjorårets undersøkelse var 36 prosent og 16 prosent. Andelen av bedriftene med 
rekrutteringsproblemer har altså gått svakt ned det siste året. Andelen av bedriftene med 
rekrutteringsproblemer er også noe mindre enn i 1997 og 1998, men høyere enn i 1999. 
Litt færre virksomheter som har rekrutteringsproblemer samtidig som mangelen på 
arbeidskraft målt i antall ansatte øker, viser at de virksomhetene som har 
rekrutteringsproblemer har større problemer enn tidligere.  
 
Den største andelen av bedriftene der rekrutteringsproblemene virker dempende på 
antall ansatte finner vi i Akershus, Finnmark og Buskerud. Stor mangel på arbeidskraft i 
Finnmark kombinert med relativt høy arbeidsledighet må sees i sammenheng med store 
mistilpasningsproblemer og avstander internt i fylket noe som hemmer mobilitet. I 
Troms, Hedmark og Nord-Trøndelag er det færre virksomheter som har alvorlige 
rekrutteringsproblemer. 
Mangelen på helsepersonell er fortsatt stor. Imidlertid har mangelen på sykepleiere inkl. 
spesialsykepleiere blitt redusert noe, fra anslagsvis 3.700 de to foregående årene til 
                                          
1 Dette tallet er noe høyere enn tidligere offentliggjort pga. endringer i den statistiske metoden. 
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2.700 i årets undersøkelse. Mangelen på sykepleiere har blitt redusert i hele landet. Vi 
merker oss også at legemangelen går ned fra 600 i 1998 og 1999 til 500 i 2000 og 350 i 
2001. Noe mindre mangel på sykepleiere og leger er i tråd med litt økende 
arbeidsledighet for denne gruppen det siste året, og har trolig sammenheng med økt 
utdanningskapasitet innenfor disse utdanningene de siste årene. Mangelen på 
omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, vernepleiere og tannleger ser på den annen side ut til å 
være noe økende. Mangelen på helsepersonell ser gjennomgående ut til å være mindre i 
Oppland/Hedmark og Trøndelag enn i resten av landet.  
 
Rekrutteringsproblemene er størst innenfor bygge- og anleggsnæringen der hele 53 
prosent av bedriftene svarer at de har rekrutteringsproblemer. Dette er likevel litt færre 
virksomheter enn i fjor. Bakgrunnstall viser at rekrutteringsproblemene er betydelig 
større innenfor bygg enn anlegg, noe som også er i tråd med utviklingen i 
ordrereservene innenfor bygg og anlegg. Innenfor næringen totalt sett har det i flere år 
vært store rekrutteringsproblemer. 
 
Innenfor industrien har rekrutteringsproblemene økt det siste året, noe som trolig har 
sammenheng med økte oljeinvesteringer og økt aktivitetsnivå innenfor annen 
arbeidsintensiv industri. Nedgangen i ledigheten blant personer med bakgrunn fra 
industriarbeid bekrefter dette inntrykket. Sysselsettingsutviklingen og 
produksjonsutviklingen i industrien totalt sett er imidlertid fortsatt relativt svak. 
 
I følge Bedriftsundersøkelsen mangler det nå vel 14.000 personer innenfor 
håndverksarbeid. Dette skyldes høy aktivitet innenfor deler av industrien og 
byggesektoren. Mangelen på bygningsarbeidere, som f.eks. tømrere og snekkere, utgjør 
over 3.000 personer, og sett i forhold til yrkets størrelse er rekrutteringsproblemene 
blant murere størst av samtlige yrkesgrupper. Den store mangelen på arbeidskraft blant 
bygningsarbeidere må sees i sammenheng med den økte boligbyggingen. 
Rekrutteringsproblemene er store over hele landet, men med noen regionale variasjoner.  
 
Resultatene viser også at mangelen på dataingeniører og -teknikere og systemutviklere 
og programmere er stor. Mangelen er langt større enn vi har klart å fange opp i tidligere 
års undersøkelser, noe som trolig har sammenheng med endret yrkesklassifisering til en 
klassifisering som er mer i tråd med dagens arbeidsmarked. Mangelen på dataingeniører 
og -teknikere lokaliserer seg i hovedsak til Oslo og Akershus, mens mangelen på 
systemutviklere og programmere fordeler seg på store deler av landet. 
 
De yrkene det for tiden er vanskeligst å rekruttere arbeidskraft til er: Murere, selgere 
(telefon- og dørselgere), malere og byggtapetserere, platearbeidere, energimontører, 
rørleggere og VVS-montører, dataingeniører- og teknikere, sveisere, bud, fagarbeidere 
innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter, snekkere, tømrere, vernepleiere, bil-, 
drosje- og varebilførere, overflatebehandlere og lakkere, tannleger, sykepleiere, frisører 
og elektrikere.  
 
Blant de yrkene det for tiden er lettest å rekruttere arbeidskraft finner vi: Sekretærer, 
kundebehandlere (bank) og andre kontormedarbeidere, truckførere, flere yrker innen 
offentlig administrasjon, markedsanalytikere og andre forretningsyrker, yrker som krever 
høyere utdanning innen økonomiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, 
sikkerhetsinspektører, innkjøpere, vaktmestre, buss- og sporvognførere, grafiske 
trykkere, operatører innen metallurgisk prossessfag og metallvareproduksjon, 
informasjonsmedarbeidere og journalister og personal- og organisasjonskonsulenter.  
 
 
1.2 Etterspørselen etter arbeidskraft 
 
Årets bedriftsundersøkelse viser at veksten i etterspørselen etter arbeidskraft er relativt 
høy. Imidlertid er forventningene til virksomhetene noe mindre optimistiske enn i fjor, 
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men mer optimistiske enn for 2 år siden. I årets undersøkelse forventer 29 prosent av 
bedriftene vekst i sysselsettingen. Tilsvarende tall fra fjorårets undersøkelse var 31 
prosent. I 1999 var denne andelen 26 prosent. I årene 1996-1998 var forventningene 
langt mer optimistiske enn i år. Årets undersøkelse viser derfor en mer moderat 
optimisme enn tidligere.  
 
Figur 1.1 
Bedriftenes forventning til fremtidig sysselsetting, landsgjennomsnitt. Nettoøkninger. 
Prosentandel bedrifter som venter økning minus prosentandel bedrifter som venter 
nedgang i sysselsettingen. 
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Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2001. 
 
Innenfor industrien er de samlede forventningene om vekst i sysselsettingen omtrent 
som i fjor, men langt mer optimistiske enn for to år siden. Dette trekker i retning av en 
relativt positiv utvikling i industrien, noe som også er i tråd med utviklingen i ledigheten 
og forventningene rapportert i Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer. På den 
annen side viser sysselsettingen og produksjonen i industrien fortsatt relativt svak 
utvikling. En større andel av virksomhetene venter vekst innenfor produksjon av 
elektronikk, maskiner, metallvarer og næringsmidler sammenlignet med i fjor, mens 
færre venter vekst innenfor treforedling og grafisk, kjemisk industri og tekstil- og 
lærvarer. Dette bekrefter at utviklingen er mer positiv innenfor oljerettet virksomhet og 
verkstedindustri.   
 
Forventninger om vekst i sysselsettingen er stor innenfor bygge- og anleggsnæringen og 
forretningsmessig tjenesteyting. Innenfor bygge- og anleggsnæringen tilsier 
ordresituasjonen at det er byggesektoren som ser mest positivt på utsiktene, mens 
situasjonen innenfor anleggssektoren er mindre positiv. Innenfor offentlig virksomhet ser 
forventningene om vekst i sysselsettingen ut til å være omtrent som i fjor. 
 
Alle fylker i landet har nå nedgang eller kun svak økning i arbeidsledigheten. De 
regionale forskjellene i utviklingstrekkene er blitt sterkt redusert bla. som følge av 
økningen i oljeinvesteringene. For få måneder var det betydelig økning i ledigheten i bla. 
Rogaland, Vest-Agder og Nord-Trøndelag. I Bedriftsundersøkelsen har Oslo, Hordaland, 
Vestfold og Rogaland den høyeste andelen av virksomhetene som venter vekst i 
sysselsettingen, mens de nordligste fylkene er mest pessimistiske, og langt mindre 
optimistiske enn i fjor. 
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1.3 Lavere arbeidsledighet 
 
Ved utgangen av mai 2001 var det registrert 55.100 helt ledige (2,3 %). Dette var en 
nedgang på 4.400 personer tilsvarende 7 prosent fra mai i fjor. De sesongjusterte tallene 
viser at ledigheten har gått noe ned så langt i år. Antall personer på ordinære tiltak har 
holdt seg omtrent uendret. Nedgangen må sees i sammenheng med nedgangen i 
arbeidsledigheten i industrien der ledigheten for kort tid siden økte mest. Denne 
utviklingen har bidratt til at ledigheten nå går ned også i Rogaland. Arbeidsledigheten 
gikk i mai ned i alle landets fylker med unntak av Sogn og Fjordane der det var en liten 
økning når man sammenligner med tilsvarende måned året før. 
 
Utviklingen i tallet på arbeidsledige i hht. Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftsundersøkelser (AKU) viser nå utviklingstrekk som er i tråd med utviklingen i 
antall registrerte ledige. Ifølge AKU ser det også ut som om veksten i sysselsettingen kan 
ha tatt seg noe opp. 
 
 
1.4 Utsiktene framover 
 
Ledigheten går nå ned blant menn etter et par år med økning i den registrerte 
ledigheten. Arbeidsmarkedssituasjonen blant menn er særlig påvirket av svingninger 
innenfor industri og bygg og anlegg. Innenfor byggsektoren er ordrebeholdningen svært 
høy, mens anleggssektoren sliter med lave ordrer i følge Statistisk sentralbyrås 
ordrestatistikk. I følge investeringsstatistikk fra SSB har bedriftene i industri, 
bergverksdrift og kraftforsyning forventninger om vekst i investeringene til neste år. 
SSBs konjunkturbarometer viser at industriledernes vurderinger for 2. kvartal 2001 er 
positive, og det forventes vekst i produksjon og etterspørsel. Utviklingen i 1. kvartal var 
god, og spesielt verkstedindustrien viser positive tegn. Virksomhetene forventer 
imidlertid lavere investeringer i oljesektoren i 2002 enn de forventet i 2001 på 
tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette kan tilsi at investeringene i oljesektoren igjen kan gå 
ned. Imidlertid er disse anslagene usikre og bla. vedvarende høy oljepris kan trekke i 
retning av at disse anslagene er for forsiktige. 
 
Blant kvinner har ledigheten de siste 2-3 årene holdt seg omtrent uendret. Kvinner 
jobber i større grad enn menn i skjermet sektor der etterspørselen etter arbeidskraft i 
kommunesektoren og varehandelen påvirker arbeidsmarkedssituasjonen. Et mer stabilt 
rentemarked kan trekke i retning av at det private konsumet vil begynne å stige noe 
igjen etter svak utvikling i fjor høst, noe som også antydes av de foreløpige 
Nasjonalregnskapstallene for 1. kvartal i år. Imidlertid har utviklingen i 
varekonsumindeksen hittil i år vist en svak trend. Signaler fra Norges Bank den siste 
tiden har gjort det mer sannsynlig at renten vil bli satt opp i løpet av det nærmeste 
halvåret. Signalene kan i seg selv virke dempende på aktivitetsnivået i økonomien. 
 
Veksten i USAs økonomi ser nå ut til å dempes etter 9 års sammenhengende oppgang. 
Nøkkeltallene for USAs økonomi er imidlertid ikke entydig negative, med uventet kraftig 
vekst i BNP i 1. kvartal i år. Svekket utvikling i USA har bidratt til svekket økonomisk 
utvikling også i store deler av Europa, noe som igjen vil kunne gi negative ringvirkninger 
til norsk økonomi. Norge har imidlertid i dagens situasjon store muligheter til å dempe 
virkningene gjennom å føre en mindre kontraktiv finans- og pengepolitikk enn det som 
ellers ville ha vært tilfellet. 
 
Aetat Arbeidsdirektoratet anslår at endringene på arbeidsmarkedet blir relativt små i 
2001 og 2002. Vi anslår at sysselsettingen vil øke med om lag 15.000 fra 2000 til 2001 i 
gjennomsnitt mens den registrerte ledigheten vil gå noe ned fra 62.500 i 2000 til om lag 
60.000 i gjennomsnitt i 2001, dvs omtrent det samme gjennomsnittlige nivået som i 
1998 og 1999. Arbeidsledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås 
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arbeidskraftsundersøkelser anslås å falle fra 3,4 % i gjennomsnitt i 2000 til 3,2 % i 
2001. Vi ser ikke for oss vesentlige endringer i arbeidsledigheten fra 2001 til 2002.  



2. Aetats bedriftsundersøkelse 2001 

Rapport om arbeidsmarkedet  Nr. 1/2001                                                         Aetat 

7

2. Aetats bedriftsundersøkelse 2001 
 
2.1 Innledning 
 
Formålet med Aetats bedriftsundersøkelse er at den skal gi innsikt i etterspørselssiden 
på arbeidsmarkedet, og kunne si noe om næringslivets og offentlige etaters behov for 
ulike typer arbeidskraft i den nærmeste fremtid. Dette bidrar til at Aetat kan yte bedre 
service overfor arbeidet med å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse til ledige 
stillinger.  
 
De fleste Aetat fylke gir ut egne rapporter med resultater fra Bedriftsundersøkelsen. 
Dersom interessen knytter seg til detaljerte resultater fra særskilte fylker, bør man derfor 
henvende seg til de respektive Aetat fylke. Vi gjør oppmerksom på at Aetat 
Arbeidsdirektoratet i sine resultater har lagt vekt på å gjøre resultatene sammenlignbare 
mellom fylker. Dette kan innebære at det forekommer mindre avvik mellom våre og 
fylkenes resultater. 
 
Vi vil presentere en del resultater for yrker og næringer. Det er viktig å merke seg at 
inndelingen i yrker og næringer bygger på forskjellige klassifiseringsprinsipper. 
Næringen viser hva slags produksjon som hovedsakelig foregår i virksomheten, mens 
yrkesbetegnelsen viser hva slags arbeidsoppgaver som tilfaller et yrke. Innenfor den 
enkelte næring vil det finnes et bredt spekter av yrker. 
 
Om Aetats bedriftsundersøkelse: 
I Aetats bedriftsundersøkelse svarte 16.500 virksomheter, noe som ga en svarprosent på 
70. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet fra februar tom april 2001. 
Sammenlignet med gjennomføringen av Aetats bedriftsundersøkelse fra tidligere år 
innebærer dette en fremskyving på om lag halvannen måned. Fremskyvingen kan ha 
påvirket resultatene.   
 
Virksomhetene det innhentes informasjon fra er trukket ut fra Bedrifts og 
foretaksregisteret. Utvalget trekkes tilfeldig, men er konstruert slik at det skal sikres 
representativitet i svarene på hovednæringsgruppe og fylke. De uttrukne virksomhetene 
blir, enten ved postalt, via bedriftsbesøk eller telefonisk, bedt om å gi vurderinger av 
sysselsettingsutviklingen i egen virksomhet det kommende året. Det stilles i alt 8 
spørsmål.  Spørsmålene avdekker virksomhetenes forventede produksjon det kommende 
året, anslag på antall ansatte om ett år i forhold til i dag, hvilke næringsgrupper som 
venter særlig stor etterspørsel etter arbeidskraft, og om virksomheten har 
rekrutteringsproblemer innenfor spesifikke yrker i dag.  
 
Bedriftsundersøkelsen er en årlig undersøkelse som utføres av Aetat. Undersøkelsen blir i 
stor grad utført ved Aetat lokal og Aetat fylke. 
 
Ettersom bedriftsundersøkelsen baserer seg på utvalg, vil det være usikkerhet knyttet til 
resultatene. Denne usikkerheten blir større, desto mer detaljert nivå det søkes 
informasjon på. 
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Definisjoner 
Stramhetsindikator: Forholdstallet mellom antall personer som virksomhetene mangler 
og antall personer som er sysselsatt. Et høyt forholdstall indikerer et stramt 
arbeidsmarkedet, noe som isolert sett peker på problemer med å rekruttere arbeidskraft 
til virksomhetene. 
 
Det presenteres to stramhetsindikatorer. En for tabeller som beskriver yrkesgrupper 
(STYRK) og en for tabeller som beskriver næringsgrupper (NACE). I begge 
stramhetsindikatorene er antall personer som virksomhetene mangler (telleren) hentet 
fra Aetats bedriftsundersøkelse 2001. Sysselsettingstallene (nevneren) for 
yrkesgrupperinger viser til statistikk fra Statistisk Sentralbyrås 
arbeidskraftsundersøkelser, mens for næringsgrupperinger er sysselsettingstallene 
(nevneren) registerstatistikk.   
 
Nettoendringer: Differansen mellom prosentvis andel bedrifter som oppgir at de forventer 
vekst og prosentvis andel bedrifter som forventer nedgang. Nettoendringer gir en 
indikasjon på virksomhetenes optimisme det kommende året. Avhengig av hvilket 
spørsmål i bedriftsundersøkelsen det vises til vil nettoendringer enten benyttes til å 
belyse bedriftenes vurderinger av utviklingen i sysselsettingen eller produksjonen. 
Nettoendringer oppgis i prosentpoeng.  
 
Kommentarer til metodebruk: 
Sammenlignet med fjorårets beregning er det er blitt gjort endringer i metodebruk for 
beregning av mangel innenfor yrkesgrupperinger. Beregningen tar nå utgangspunkt i 
hvor mange ansatte en virksomhet oppgir å mangle innenfor detaljerte yrker. Svaret blir 
veid med hvor stor andel av de ansatte i næringen som bedriften hører inn under som er 
representert i utvalget. Dette er i år gjort for hvert enkelt fylke. Tidligere ble dette kun 
gjort for landet som helhet. Metodeendingen har isolert sett gitt noe større mangel i år 
enn tidligere. Dette kan til en viss grad ha påvirket mulighetene for å sammenligninge 
årets resultater for mangel fordelt på detaljert yrkesnivå med tidligere års resultater. 
Innføringen av ny yrkesklassifisering begrenser imidlertid mulighetene til å sammenligne 
resultatene for yrker uavhengig av metodeendringen.  
 
Også når det gjelder årets beregninger av mangel på arbeidskraft innenfor 
næringsgrupperinger er metodebruken blitt noe justert sammenlignet med tilsvarende 
beregninger i fjor. Tallene for 2000 i denne rapporten er gjort sammenlignbare med 
tallene for 2001. 
 
 
2.2 Rekrutteringsproblemer fordelt på yrke 
 
I bedriftsundersøkelsen har vi stilt virksomhetene spørsmål om innenfor hvilke yrker de 
har så store rekrutteringsproblemer at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt, og 
om hvor mange ansatte dette dreier seg om. Ved hjelp av svarene på dette spørsmålet 
har det vært mulig å beregne hvor stor mangelen i populasjonen som helhet er innenfor 
detaljerte yrker2.  
 
Vi har også laget tabeller som viser hvor den relative mangelen på arbeidskraft er størst. 
Dette fordi antallet som mangler vil ha sammenheng med hvor stor yrkesgruppen er. 
Eksempelvis kan en mangel på 400 leger oppfattes som like virksomhetskritisk som en 
mangel på 2.700 sykepleiere da arbeidsstyrken for sykepleiere er langt større. Vi ser 
derfor også på forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og antall sysselsatte i 

                                          
2 Nærmere forklaring til metodebruken bak en slik beregning er skrevet i rammen ovenfor.  
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yrkene og benevner dette som stramhetsindikatoren3. Stramhetsindikatoren er endret fra 
tidligere år da statistikk over antall sysselsatte fordelt på yrker ikke var tilgjengelig.  
 
For noen yrker vil tilfeldigheter kunne slå relativt kraftig ut. Dette gjelder særlig i de 
tilfellene der noen få store arbeidsgivere dekker en stor andel av sysselsettingen innen 
ett yrke. I år har vi også tatt med tall på regionsnivå. Disse tallene vil kunne bidra til å 
avdekke innenfor hvilke regioner rekrutteringsproblemene er størst innenfor de ulike 
yrkene. Vi vil imidlertid understreke at usikkerheten knyttet til disse tallene vil være 
ekstra stor. 
 
Man bør merke seg at spørsmålet er knyttet til om rekrutteringsproblemene er av en slik 
art at man har færre ansatte enn man ellers ville ha hatt. Innenfor enkelte yrker kan 
man benytte ufaglært arbeidskraft uten at dette i bedriftsundersøkelsen blir registrert 
som et alvorlig rekrutteringsproblem. I tolkningen av resultatene bør man også være klar 
over at dette er arbeidsgivernes synspunkter og at disse kan ha ulike motiver for å 
rapportere om, eller la være å rapportere om, mangel på arbeidskraft. Svarene skal ikke 
uttrykke at man kunne ønsket flere arbeidstakere om budsjett- eller kostnadssituasjonen 
hadde tillatt det. 
 
Overgang fra yrkesstandarden NYK til STYRK 
Aetat Arbeidsdirektoratet har endret yrkesklassifiseringssystem fra Nordisk 
yrkesklassifiseringssystem (NYK-65) til Standard Yrkesklassifisering (STYRK) som er 
basert på ILO-standarden ISCO-88.  
 
Intensjonen bak STYRK-kodene er at den groveste inndelingen (dvs 1. siffer i 
yrkeskoden) skal følge utdanningsnivå. En slik aggregering av mangel og sysselsatte 
innenfor en slik grov yrkesinndeling vil naturligvis medføre mange unntak. Det vil ofte 
være personer innenfor de forskjellige yrkesgruppene med forskjellig utdanningsnivå. 
Dette har sammenheng med at arbeidsmarkedet i praksis ikke er så avhengig av 
utdanningsbakgrunn som det STYRK-kodene tilsier. For eksempel vil behovet for 
personlige egenskaper ikke kunne fanges opp i slike yrkeskoder. På tross av slike 
begrensninger har vi likevel valgt å vie noe oppmerksomhet til sammenhengen mellom 
grov yrkesinndeling og forholdet mellom mangel og sysselsetting (tabell 2.1 og 2.4). 
Dette fordi en slik sammenheng trolig belyser en viktig side av dagens arbeidsmarked.  
 
På grunn av blant annet forankringen i utdanningsbakgrunn er STYRK bedre egnet enn 
NYK til å belyse situasjonen på dagens arbeidsmarked. Dette gjelder blant annet innenfor 
IT-relaterte yrker som dataingeniører, teknikere, systemutviklere og programmere. 
Overgangen til STYRK medfører imidlertid at vi ikke presenterer sammenlignbare tall for 
tidligere år fordelt på yrker for mangelen på arbeidskraft. I noen grad vil yrker i de to 
standardene være sammenfallende, og endringer fra tidligere år vil derfor kommenteres i 
teksten. For resultater fra tidligere år med yrkesstandarden NYK viser vi til 
Kvartalsrapport om arbeidsmarkedet nr. 3/2000. 
 
Resultater 
Av tabell 2.1 fremgår det at bedriftene pr. 2. kvartal 2000 har rekrutteringsproblemer 
som tilsvarer en mangel på om lag 43. 000 arbeidstakere. Tilsvarende tall for 2000 var 
39.0004. Andelen av virksomhetene med rekrutteringsproblemer har holdt seg omtrent 
uendret, jfr tabell 2.12.  
 
Resultatene fra bedriftsundersøkelsen viser at det stort sett er lettere å få jobb for 
yrkesgrupper med lavere utdanningsprofil enn akademiske yrkesgrupper. Yrkesgrupper 
som kontoryrker og salgs- og serviceyrker rekrutterer tradisjonelt personell med kun 
videregående skole og eventuelt personer med lavere utdannelse ut over videregående 
                                          
3 Stramhetsindikatorens oppbygning er forklart i rammen ovenfor. 
4 Dette tallet avviker noe fra det tallet som ble publisert i resultatene for Aetats bedriftsundersøkelse 2000 
(Kv.rap. nr.3/00). For nærmere forklaring se ramme i teksten ovenfor. 



2. Aetats bedriftsundersøkelse 2001 

Rapport om arbeidsmarkedet  Nr. 1/2001                                                         Aetat 

10

skole. Arbeidsmarkedet for disse to yrkesgruppene er mindre stramt enn det som er 
tilfellet for andre yrkesgrupper i alt. Dette har trolig sammenheng med et relativt høyt 
allment utdanningsnivå i landet. Dermed er det mange personer som kan ta arbeid 
innenfor yrkeskategoriene kontoryrker og salgs- og serviceyrker, noe som demper 
mangelen på arbeidskraft.   
 
Tabell 2.1 viser at mangelen på håndverkere er særlig stor og langt større enn innenfor 
de andre hovedyrkesgruppene. Mangelen på arbeidskraft blant håndverkere er i tråd med 
resultatene de foregående årene og reflekterer stor aktivitet innenfor byggesektoren. 
Også innenfor verkstedindustrien, herunder oljerelatert industri, er det nå økt 
aktivitetsnivå som gir økt mangel på arbeidskraft innenfor håndverksyrker. Mangelen er 
stor innenfor en rekke yrker som murere, snekkere, tømrere, malere og 
byggetapetserere, rørleggere, elektrikere, platearbeidere og sveisere. 
 
Resultatene viser også at mangelen på dataingeniører- og teknikere og systemutviklere 
og programmere er stor. Mangelen er langt større enn vi har klart å fange opp i tidligere 
års undersøkelser, noe som trolig har sammenheng med endret yrkesklassifisering til en 
klassifisering som er i bedre tråd med dagens arbeidsmarked. Mangelen på 
dataingeniører- og teknikere lokaliserer seg i hovedsak til Oslo og Akershus, mens 
mangelen på systemutviklere og programmere fordeler seg på store deler av landet. 
 
 
Tabell 2.1 Mangel på arbeidskraft våren 2001 i hht Aetats bedriftsundersøkelse 
Styrk-kode, 
1 siffer 

 Mangel på 
arbeidskraft 

Sysselsatte Mangel pr 
100 

sysselsatt 
1 Lederyrker 200 182 000 0,1 % 
2 Akedemiske yrker 3 100 238 000 1,3 % 
3 Høyskoleyrker 9 500 497 000 1,9 % 
4 Kontoryrker 1 300 202 000 0,7 % 
5 Salgs- og serviceyrker 6 500 477 000 1,4 % 
6 Bønder, fiskere o.l. 600 83 000 0,7 % 
7 Håndverkere 14 300 255 000 5,6 % 
8 Operatører, sjåfører o.l. 2 400 180 000 1,9 % 
9 Andre yrker 3 800 128 000 2,9 % 
 Ukjent 300 3 000  
 I alt 43 000 2 269 000 1,9 % 
     
Kilder: Aetats bedriftsundersøkelse 2001 og Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundesøkelser 
2000. 
 
 
Mangelen på helsepersonell er fortsatt stor. Imidlertid har mangelen på sykepleiere inkl. 
spesialsykepleiere blitt redusert noe, fra anslagsvis 3.700 de to foregående årene til 
2.700 i årets undersøkelse. Mangelen på sykepleiere har blitt redusert i hele landet. Vi 
merker oss også at legemangelen går ned fra 600 i 1998 og 1999 til 500 i 2000 og 350 i 
2001. Mangelen på omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, vernepleiere og tannleger ser på 
den annen side ut til å være noe økende. Mangelen på helsepersonell ser gjennomgående 
ut til å være mindre i Oppland/Hedmark og Trøndelag enn i resten av landet. Heller ikke i 
årets undersøkelse avdekker vi noen vesentlig mangel på førskolelærere og lærere der 
arbeidsledigheten for øvrig er lav.  
 
Noe mindre mangel på leger og sykepleiere har trolig sammenheng med økt 
utdanningskapasitet innenfor disse utdanningene de siste årene. Tall fra Fylkeslegen i 
Oslo og Akerhus viser eksempelvis at antall sykepleiere som ble godkjent med norsk 
utdanning eller etter EØS-forskrift har økt noe de siste årene. For sykepleiere var det 
imidlertid en halvering av antall godkjenninger fra 1999 til 2000. I tråd med et bedret 
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arbeidsmarked i våre naboland har det vært noe nedgang i antall godkjenninger av 
sykepleiere etter nordisk overenskomst siden toppåret i 1997. Antall nordiske sykepleiere 
som ble godkjent etter nordisk overenskomst var imidlertid noe høyere enn i fjor og langt 
høyere enn i årene 1994 og 1995. 
 
Antall godkjenninger av leger med norsk utdanning holdt seg omtrent uendret fra 1999 
til 2000 mens det for leger utenfor EØS-området var en økning i antall godkjenninger. 
Det var en nedgang i antall godkjenninger av leger etter både EØS-forskrift og etter 
nordisk overenskomst i samme periode. Trenden for godkjenning av leger har imidlertid 
vært oppadgående for alle kategorier de siste årene.  
 
Kvartalsvise sysselsettingstall indikerer fortsatt stor vekst i sysselsettingen i 
kommunesektoren. Imidlertid ser det ut til at produksjonsutviklingen har vært svakere. 
Disse tallene er beheftet med betydelig usikkerhet og det er derfor vanskelig å fastslå 
hvorvidt redusert mangel på bla. sykepleiere og leger har sammenheng med svakere 
etterspørselsvekst etter disse kategoriene enn det som har vært vanlig de siste årene. 
 
Vi merker oss ellers at mangelen på selgere ser ut til å være særlig stor. Innenfor 
primærnæringsyrker og kontoryrker ser mangelen på arbeidskraft ut til å være langt 
mindre. Dette er også i tråd med undersøkelsene de foregående årene. 
 
I tabellene 2.2 og 2.3 presenteres absolutt mangel og relativ mangel fordelt på detaljerte 
yrker. I tabell 2.2 har vi rangert etter nivået på stramhetsindikatorene. I tabell 2.3 har vi 
tatt med noen flere yrker, også yrker der det ikke har vært mulig å konstruere 
stramhetsindikatoren. I denne tabellen har vi rangert etter absolutt mangel på 
arbeidskraft. I tabell 2.4 - 2.6 presenterer vi tilsvarende tall for regioner og 
yrkesgrupper/enkeltyrker. 
 
Vi vil under kommentere rekrutteringsproblemene innenfor de ulike yrkesgruppene. Ved 
vurdering av hvor rekrutteringsproblemene er størst legger vi stramhetsindikatoren til 
grunn. 
 
Lederyrker 
Bedriftsundersøkelsen avdekker ingen vesentlig mangel på denne typen arbeidskraft, noe 
som heller ikke kan forventes ut i fra spørsmålsstillingen i undersøkelsen.  
 
Akademiske yrker 
Innenfor denne gruppen hører yrker som krever høyere utdanning utover 4 år.  
Mangelen på arbeidskraft er særlig stor blant tannleger der mangelen har økt noe det 
siste året. Også blant leger er mangelen på arbeidskraft stor, men mangelen har gått noe 
ned de siste 2 årene. Se for øvrig kommentarer vedrørende godkjenninger av leger under 
gjennomgangen av de generelle resultatene. 
 
Vi merker oss også at det er betydelig mangel på sivilarkitekter, by og 
trafikkplanleggere, sivilingeniører (bygg og anlegg), noe som må sees i sammenheng 
med økt boligbygging. 
 
Også blant systemutviklere, programmerere og sivilingeniører (elektronikk og 
telekommunikasjon) er mangelen på arbeidskraft betydelig. 
 
For markedsanalytikere og andre forretningsyrker, sosial- og siviløkonomer, 
saksbehandlere innen offentlig administrasjon og andre samfunnsfaglige og humanistiske 
yrker rapporteres det om liten mangel på arbeidskraft. Innenfor flere av disse yrkene har 
tilgangen på arbeidskraft vært god de siste årene som følge av betydelig økning i tallet 
på uteksaminerte studenter fra midten av 1990-årene.  
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For akademiske yrker generelt er arbeidsmarkedet noe strammere på Østlandsområdet 
og Nord-Norge enn ellers i landet. 
 
Høyskoleyrker 
Bedriftsundersøkelsen avdekket en samlet mangel på nærmere 10.000 innenfor 
høyskoleyrker. Målt i forhold til antall sysselsatte innenfor denne yrkesgruppen er den 
relative mangelen størst i Oslo og Akershus.  
 
Mangelen var særlig stor på dataingeniører og -teknikere med en mangel på vel 1.500.  
Mangelen på dataingeniører og -teknikere er hovedsakelig i Oslo og Akerhus.  
 
Mangelen på vernepleiere og sykepleiere er fortsatt stor selv om mangelen på 
sykepleiere har gått noe ned over hele landet. I alt rapporteres det om en mangel på 
2.700 sykepleiere/spesialsykepleiere, noe som er en nedgang på 1000 fra i fjor. Det 
mangler anslagsvis 800 sykepleiere i Oslo og Akerhus, 600 sykepleiere i hhv. 
Hordaland/Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal og Østfold/Buskerud/Vestfold/Telemark 
og nærmere 400 i Nord-Norge. Mangelen på sykepleiere er langt mindre i 
Oppland/Hedmark og Trøndelag. Som nevnt kan den avtakende mangelen på sykepleiere 
ha sammenheng med økt utdanningskapasitet for sykepleiere de siste årene. Se for øvrig 
kommentarer om sykepleiere under den generelle gjennomgangen av resultatene over.  
 
Den relative mangelen på enkelte typer ingeniører, markedsførings- og 
reklamekonsulenter, dekksoffiserer og loser er også noe større enn for gjennomsnittet av 
yrkene. 
 
For sikkerhetsinspektører, kundebehandlere (banktjenester), innkjøpere, funksjonærer 
innen administrasjon, bioingeniører og –teknikere, polititjenestemenn er mangelen på 
arbeidskraft relativt liten. Heller ikke i år rapporteres det om vesentlig mangel på lærere 
og førskolelærere, der ledigheten for øvrig er svært lav. 
 
Kontoryrker 
Innenfor denne yrkesgruppen er mangelen på arbeidskraft liten med en mangel på om 
lag 1 300 personer. Arbeidsmarkdet er noe strammere i Oslo og Akershus enn ellers i 
landet. Dette skyldes blant annet at det var innrapportert noe mangel på 
transportfunksjonærer i Oslo og Akershus. 
 
Bedriftsundersøkelsen viser at det er enkelt å rekruttere sekretærer og 
kontormedarbeidere, noe som også er i tråd med tidligere undersøkelser. Det er også 
enklere å rekruttere lagermedarbeidere og materialforvaltere, post- og bankkasserere, 
postbud- og sortere og økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter enn for 
gjennomsnittet av yrkesgruppene. 
 
Salgs- og serviceyrker    
Mangelen på arbeidskraft innenfor denne yrkesgruppen er 6.500 personer. På tross av 
dette høye absoluttnivået, er arbeidsmarkedet ikke spesielt stramt innenfor Salgs- og 
serviceyrker. I forhold til yrkesgruppens sysselsettingsnivå utgjør mangelen 1,4 prosent, 
noe som er litt mindre enn gjennomsnittet for alle yrkesgruppene.  
 
Også innenfor denne yrkesgruppen er arbeidsmarkedet noe strammere i Oslo og 
Akershus. Resultatene viser at Oppland og Hedmark har noe mindre stramt 
arbeidsmarked innenfor salgs- og serviceyrker enn det som er vanlig ellers i landet. 
 
Mangelen er svært stor blant selgere med en mangel på 1.400 ansatte. Mangelen på 
frisører, kosmetologer etc. er fortsatt stor, om lag 800 personer. Mangelen på frisører ser 
imidlertid ut til å ha gått noe ned sammenlignet med de 3 foregående årene. 
 



2. Aetats bedriftsundersøkelse 2001 

Rapport om arbeidsmarkedet  Nr. 1/2001                                                         Aetat 

13

Også blant hovmestre, servitører og barkeepere og omsorgsarbeidere og hjelpepleiere er 
mangelen på arbeidskraft større enn for gjennomsnittet av yrkene. For omsorgsarbeidere 
og hjelpepleiere har mangelen på arbeidskraft økt noe det siste året og mangelen er 
anslagvis 1.400 ansatte. Mangelen på denne typen arbeidskraft ser imidlertid ut til å 
være relativt liten i Oppland/Hedmark og Trøndelag. 
 
Blant hjemmehjelpere er mangelen relativt liten. Også for vaktmestere er det liten 
mangel. Mangelen på butikkmedarbeidere er anslagsvis vel 800. Sett i forhold til 
størrelsen på dette yrket er imidlertid mangelen relativt liten. Mangelen har gått litt ned 
fra i fjor, noe om kan ha sammenheng med relativt svak vekst i detaljhandelen det siste 
året.  
 
Bønder, fiskere o.l. 
Innenfor denne yrkesgruppen er den rapporterte mangelen relativt liten. Aetats 
bedriftsundersøkelse dekker bare virksomheter med minimum 3 ansatte og er dermed 
ikke representativt for denne yrkesgruppen. Til tross for en slik begrensning i 
datamaterialet kan det se ut til at forholdet mellom mangel og antall sysselsatte innenfor 
denne yrkesgruppen er noe høyere på store deler av Østlandsområdet, utenom Oslo og 
Akershus, enn hva som er rapportert inn fra andre deler av landet. 
 
Det rapporteres om lite mangel på plante- og husdyrsprodusenter og fiskeoppdrettere, 
mens mangelen på skogsarbeidere er litt større. Det er noe mangel på gartneriarbeidere 
o.l. 
 
Håndverkere 
Håndverkere er den yrkesgruppen med klart størst mangel på arbeidskraft både når man 
ser i fht. yrkesgruppens størrelse og i absolutte tall. I årets undersøkelse rapporteres det 
om en mangel på over 14.000 håndverkere. Den store mangelen på håndverkere må 
blant annet sees i sammenheng med høy aktivitet innenfor byggesektoren og økende 
aktivitet innenfor deler av industrien, herunder oljerelatert virksomhet. Rekrutteringen til 
flere håndverksfag har de seinere årene også vært sviktende. 
 
Arbeidsmarkedet er meget stramt blant håndverkere sysselsatt i Oslo og Akershus. Også 
Østfold og de andre kystfylkene på Østlandsområdet viser til et stramt arbeidsmarked. 
Sammenlignet med andre yrkesgrupper er også arbeidsmarkedet stramt i landets øvrige 
fylker. 
 
Mangelen på arbeidskraft er særlig stor for murere, malere- og byggtapetserere, 
platearbeidere, energimontører, rørleggere og VVS montører, sveisere, snekkere, 
tømrere, overflatebehandlere og lakkere, elektrikere o.l. og industrimekanikere.  
 
Det mangler eksempelvis 1.600 rørleggere og VVS montører, hvorav 700 i Oslo/Akerhus 
og 400 i Hordaland/Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal og 200 i Agder/Rogaland. 
Mangelen på platearbeidere er særlig stor i Østfold/Buskerud/Vestfold/Telemark. Også 
for flere andre håndverksfag er det regionale variasjoner, se forøvrig tabell 2.6. 
 
Mangelen på bakere og konditorer og bilmekanikere er også større enn for 
gjennomsnittet av alle yrkene, mens mangelen på grafikere, service- og telemontører og 
vei- og anleggsarbeidere er langt mindre. Liten mangel på vei- og anleggsarbeidere må 
sees i sammenheng med lave ordrereserver innenfor anleggsvirksomhet. 
 
Operatører, sjåfører o.l. 
Virksomhetene rapporterer om en mangel på om lag 2.400 innenfor denne yrkesgruppen.  
Sett i forhold til sysselsettingen innenfor yrkesgruppen er dette på nivå med 
gjennomsnittet for yrkene. Stort sett er arbeidsmarkedet like stramt over hele landet. 
Oslo og Akershus skiller seg litt ut ved å ha noe høyere relativ mangel.  
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Mangelen er særlig stor for fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter (500 
ansatte), bil-, drosje- og varebilførere (vel 1.000 ansatte), maskinarbeidere og 
anleggsmaskinførere. Det rapporteres i liten grad om mangel på truckførere og buss- og 
sporvognførere. Også for lastebil- og vogntogførere, operatører innen produksjon og 
videreforedling av trelastprodukter, operatører og montører innen produksjon av 
elektronisk utstyr og operatører innen plastfag og plastproduksjon er mangelen på 
arbeidskraft noe mindre enn for gjennomsnittet for alle yrker.   
 
Andre yrker (hjelpearbeidere etc.) 
Innenfor denne yrkesgruppen rapporteres det om mangel på nærmere 4.000 personer. 
Sett i forhold til yrkesgruppens størrelse er dette noe høyere mangel enn det som er  
gjennomsnittet av alle yrkesgruppene. For hele yrkesgruppen er den relative mangelen 
betydelig større i Oslo og Akershus enn ellers i landet. Også på Vest/Nord-Vestlandet er 
arbeidsmarkdet noe strammere enn ellers.   
 
Mangelen på bud, hovedsaklig avisbud i Oslo-området, er særlig stor. Mangelen anslås til 
om lag 600. Også mangelen på rengjøringspersonale (vel 2.000 personer) er stor. Det er 
innrapportert mest mangel hos bedrifter som er lokalisert i Oslo og Akershus. 
 
Mangelen på hjelpearbeidere innen lager og godshåndtering, vakter og dørvakter er 
beskjeden. Også mangelen på hjelpearbeidere innen industri og kjøkken- og 
anrettingsassistenter er lavere enn for gjennomsnittet av yrkene. 
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Tabell 2.2 
Strammhetsindikator målt ved forholdet mellom mangel på arbeidskraft ihht. 
Bedriftsundersøkelsen og antall sysselsatte i hht AKU. 5 
Styrk-kode Yrke Mangel på

arb.kraft
Antall

sysselsatte
Mangel pr.
sysselsatt

7121 Murere mfl. 800 3 000 26,6 %
5223 Selger (detalj) (telefonselger, 

blomsterbud, dørselgere o.l) 
1 300 5 000 25,9 %

7141 Malere og byggtapetserere 1 000 6 000 16,8 %
7214 Platearbeidere 950 6 000 16,1 %
7244 Energimontører 650 5 000 12,9 %
7134 Rørleggere og VVS-montører 1 650 14 000 11,6 %
3120 Dataingeniører og teknikere 1 550 17 000 9,1 %
7212 Sveisere 950 11 000 8,7 %
9151 Bud og lignende 600 7 000 8,4 %
8271 Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og 

fiskeprodukter 
500 7 000 7,4 %

7421 Snekkere 800 11 000 7,2 %
3119 Andre ingeniører og teknikere 550 9 000 6,1 %
7125 Tømrere 2 350 40 000 5,9 %
3232 Vernepleiere 350 6 000 5,8 %
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 1 050 18 000 5,8 %
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 250 5 000 5,4 %
2222 Tannleger 150 3 000 5,4 %
3231 Sykepleiere (ekskl. spesialsykepleiere) 2 550 48 000 5,4 %
5141 Frisører, kosmetologer og lignende 800 15 000 5,2 %
7241 Elektrikere, elektronikere og lignende 1 250 25 000 5,0 %
2141 Sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere 250 5 000 5,0 %
8213 Maskinarbeidere 250 5 000 4,7 %
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 250 6 000 4,5 %
7237 Industrimekanikere 500 11 000 4,4 %
5164 Vektere og lignende 300 7 000 4,0 %
3349 Andre yrker innen undervisning og 

pedagogisk arbeid 
200 5 000 3,8 %

4133 Transportfunksjonærer 250 7 000 3,7 %
7411 Slaktere, fiskehandlere og lignende 150 4 000 3,4 %
8331 Anleggsmaskinførere 450 13 000 3,3 %
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter ol 2 050 66 000 3,1 %
5122 Kokker 650 22 000 3,0 %
5224 Selgere (engros) 100 4 000 3,0 %
3412 Forsikringskonsulenter 250 9 000 2,9 %
2130 Systemutviklere og programmerere 950 34 000 2,8 %
2221 Leger 350 14 000 2,7 %
3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 350 14 000 2,6 %
7412 Bakere og konditorer 100 4 000 2,5 %
5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 550 24 000 2,3 %
2149 Andre sivilingeniører og tilsvarende yrker 200 8 000 2,3 %
3111 Bygningsingeniører og –teknikere 250 12 000 2,2 %
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 1 400 63 000 2,2 %
Tabellen fortsettes på neste side. 
 
 

                                          
5 Desto høyere indikator, desto vanskeligere å rekruttere arbeidskraft. Tallene fra 
Bedriftsundersøkelsen og AKU er rundet av til hhv. nærmeste 50 og nærmeste 1000. 
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Tabellen fortsettes fra forrige  side. 
 
Styrk-kode Yrke Mangel på

arb.kraft
Antall

sysselsatte
Mangel pr.
sysselsatt

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, 
bergverk og metallurgi 

200 9 000 2,2 %

3142 Dekksoffiserer og loser 150 8 000 2,2 %
3114 Maskiningeniører og –teknikere 150 8 000 2,0 %
3475 Idrettsutøvere og –trenere 100 5 000 1,8 %
7231 Bilmekanikere 350 21 000 1,8 %
7233 Jordbruks-, skogbruks- og 

anleggsmaskinmekanikere 
50 4 000 1,6 %

4121 Økonomimedarbeidere og 
revisjonsassistenter 

300 22 000 1,5 %

3112 Elkraftingeniører og –teknikere 50 5 000 1,5 %
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter 300 21 000 1,4 %
8224 Operatører innen plastfag og 

plastproduksjon 
50 5 000 1,4 %

8282 Operatører og montører innen produksjon 
av elektronisk utsty 

50 4 000 1,4 %

3460 Sosionomer, barnevernspedagoger og 
lignende 

200 15 000 1,4 %

2340 Spesiallærere/spesialpedagoger 50 5 000 1,3 %
4142 Postbud og –sorterere 250 20 000 1,3 %
9320 Hjelpearbeidere innen industri 150 13 000 1,3 %
3415 Tekniske og kommersielle 

salgsrepresentanter 
500 41 000 1,3 %

3471 Dekoratører, designere, og 
reklametegnere 

100 8 000 1,2 %

8141 Operatører innen produksjon og 
videreforedling av trelastpro 

50 5 000 1,1 %

3113 Elektronikk- og 
telekommunikasjonsingeniører og –
teknikere 

100 11 000 1,1 %

8323 Lastebil- og vogntogførere 300 26 000 1,1 %
4212 Post- og bankkasserere 50 4 000 1,0 %
6210 Skogsarbeidere o l 50 5 000 1,0 %
3226 Fysioterapeuter, ergoterapeuter og 

lignende 
100 10 000 0,8 %

7126 Vei- og anleggsarbeidere 50 9 000 0,7 %
7242 Service- og telemontører 50 8 000 0,7 %
4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 150 25 000 0,7 %
2310 Universitets- og høgskolelektorer/-lærere 100 15 000 0,6 %
5221 Butikkmedarbeidere og lignende 850 148 000 0,6 %
2411 Saksbehandlere innen offentlig 

administrasjon 
50 5 000 0,6 %

7341 Grafikere (førtrykk) og lignende 50 6 000 0,6 %
6310 Fiskeoppdrettere 0 3 000 0,6 %
3320 Førskolelærere 100 17 000 0,5 %
4222 Resepsjonister og 

opplysningsmedarbeidere 
50 10 000 0,5 %

2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 100 19 000 0,5 %
3450 Polititjenestemenn 50 8 000 0,5 %
9152 Vakter og dørvakter 0 4 000 0,4 %
 
Tabellen fortsettes på neste side. 
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Tabellen fortsettes fra forrige side. 
Styrk-kode Yrke Mangel på

arb.kraft
Antall

sysselsatte
Mangel pr.
sysselsatt

5163 Vaktmestere og lignende 100 21 000 0,4 %
2541 Sosial- og siviløkonomer 50 8 000 0,4 %
5133 Hjemmehjelpere 50 11 000 0,4 %
3211 Bioingeniører og –teknikere 0 5 000 0,4 %
2521 Advokater 0 6 000 0,4 %
4114 Kontormedarbeidere 100 39 000 0,3 %
2512 Personal- og organisasjonskonsulenter 50 10 000 0,3 %
8251 Grafiske trykkere 0 6 000 0,3 %
3341 Yrkesfaglærere og faglærere i 

videregående skoler 
50 9 000 0,3 %

3431 Funksjonærer innen administrasjon 0 8 000 0,3 %
8121 Operatører innen metallurgisk prosessfag 0 5 000 0,3 %
8211 Operatører innen metallvareproduksjon 0 7 000 0,3 %
9330 Hjelpearbeidere innen lager og 

godshåndtering 
0 7 000 0,3 %

8322 Buss- og sporvognførere 50 11 000 0,2 %
5135 Legesekretærer 0 7 000 0,2 %
3491 Informasjonsmedarbeidere og journalister 0 9 000 0,2 %
5131 Barne- og ungdomsarbeidere og lignende 100 59 000 0,2 %
3141 Skipsmaskinister 0 5 000 0,1 %
3310 Grunnskolelærere 100 73 000 0,1 %
1224 Produksjonsdirektører innen varehandel, 

hotell- og restaurant 
0 13 000 0,1 %

1317 Ledere innen finansiell tjenesteyting, 
eiendomsdrift osv 

0 8 000 0,1 %

5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 50 56 000 0,1 %
3416 Innkjøpere 0 8 000 0,1 %
1222 Produksjonsdirektører innen olje- og 

gassutvinning, bergverk 
0 13 000 0,1 %

1234 Markeds- og informasjonsdirektører 0 7 000 0,1 %
3418 Kundebehandlere (banktjenester) 0 18 000 0,1 %
6130 Plante- og husdyrprodusenter 0 36 000 0,1 %
3152 Sikkerhetsinspektører 0 7 000 0,1 %
1228 Produksjonsdirektører innen undervisning, 

helse- og sosialtj 
0 12 000 0,1 %

2419 Andre yrker innenfor offentlig 
administrasjon 

0 14 000 0,0 %

1226 Produksjonsdirektører innen finansiell 
tjenesteyting, eiendo 

0 9 000 0,0 %

8333 Truckførere 0 5 000 0,0 %
2519 Markedsanalytikere og andre 

forretningsyrker 
0 12 000 0,0 %

4113 Sekretærer 0 44 000 0,0 %
1210 Administrerende direktører 0 15 000 0,0 %
1227 Produksjonsdirektører innen offentlig 

administrasjon 
0 13 000 0,0 %

0000 Uoppgitte yrker  350 3 000
 
 I alt 43 000 2 269 000 1,9 %

Kilder: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser og Bedriftsundersøkelsen 2001 
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Tabell 2.3 
Mangel på arbeidskraft fordelt på detaljerte yrker i hht. Bedriftsundersøkelsen 2001. 6 
Styrk-nummer Yrke Mangel på

arbeidskraft
712 Bygge- og anleggsarbeidere 4 150
7121 -murere mfl 800
7122 -betong- og grunnarbeidere (bygg) 250
7124 -forskalingssnekkere 400
7125 -tømrere 2 350
7126 -vei- og anleggsarbeidere 50
7129 -anleggsgartnere 200
3231/2230 Sykepleiere/spesialsykepleiere 2 650
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter ol 2 050
7134 Rørleggere og VVS-montører 1 650
312 Dataingeniører og –teknikere 1 550
5223/5224 Selgere  1 400
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 1 400
311 Ingeniører og teknikere 1 400
3111 -bygningsingeniører og –teknikere 250
3112 -elkraftingeniører og –teknikere 50
3113 -elektronikk- og telekommunikasjonsingeniører og –

teknikere 
100

3114 -maskiningeniører og –teknikere 150
3116 -ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og 

metallurgi 
200

3119 -andre ingeniører og teknikere 550
7241 -Elektrikere, elektronikere og lignende 1 250
214 Sivilarkitekter, sivilingeniører og tilsvarende yrker 1150
2141 -sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere 250
2142 -sivilingeniører (bygg og anlegg) 250
2144 -sivilingeniører (elektronikk og telekommunikasjon) 350
2147 -sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, 

metallurgi o.l. 
50

 -andre siv.ing, landmålere og tilsv. yrker 200
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 1 050
7141 Malere og byggtapetserere 1 000
7214 Platearbeidere 950
7212 Sveisere 950
213 Systemutviklere og programmerere 950
5221 Butikkmedarbeidere og lignende 850
7421 Snekkere 800
5141 Frisører, kosmetologer og lignende 800
5122 Kokker 650
7244 Energimontører 650
9151 Bud, inkl. avisbud 600
5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 550
610 Gårdbrukere, gartneriarbeidere mfl 550
8271 Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprod.  500
3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter 500
7237 Industrimekanikere 500
8331 Anleggsmaskinførere 450
Tabellen fortsettes på neste side.  
 
                                          
6 Tabell  2.3 inneholder flere yrker enn tabell 2.2. Dette skyldes at sysselsettingsstatistikk ikke er tilgjengelig 
for en del av yrkesgruppene som presenteres i tabell 2.3. 
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Tabellen fortsettes fra forrige side. 
Styrk-nummer Yrke Mangel på

arbeidskraft
3433 Revisorer (ikke statsautoriserte) og regnskapsførere 400
2221 Leger 350
7231 Bilmekanikere 350
3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 350
3232 Vernepleiere 350
931 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold ol 350
412 Økonomimedarbeidere og andre tallbehandlere 300
821 Operatører innen produksjon av metallvarer, 

betongprodukter 
300

8213 -maskinarbeidere 250
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter 300
8323 Lastebil- og vogntogførere 300
5164 Vektere og lignende 300
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 250
4142 Postbud og –sorterere 250
3412 Forsikringskonsulenter 250
4133 Transportfunksjonærer 250
254 Samfunnsfaglige, humanistiske og økonomiske yrker 250
2541 -sosial- og siviløkonomer 50
2542 -sosiologer, sosialantropologer, samfunnsgeografer og 

statsvitere 
50

2545 -psykologer 150
7217 Bilskadereparatører 200
346 Sosionomer, barnevernspedagoger og lignende 200
3349 Andre yrker innen undervisning og pedagogisk arbeid 200
3142 Dekksoffiserer og loser 150
932 Hjelpearbeidere innen industri 150
4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 150
2222 Tannleger 150
2224 Farmasøyter 150
7131 Taktekkere 150
1 Administrative ledere og politikere 150
3413 Eiendomsmeglere og –forvaltere 150
7234 Motormekanikere 150
411 Sekretærer og tastaturoperatører 150
7411 Slaktere, fiskehandlere og lignende 150
9131 Rengjøring/husarbeid i privathusholdninger 150
7213 Kopper- og blikkslagere 100
811 Operatører innen råolje- og gassproduksjon, bergverk 

og lignende 
100

5131 Barne- og ungdomsarbeidere og lignende 100
7412 Bakere og konditorer 100
3471 Dekoratører, designere, og reklametegnere 100
822 Operatører innen kjemisk-teknisk  produksjon 100
8264 Tekstiloperatører innen fiskeredskap 100
5137 Apotekteknikere 100
3475 Idrettsutøvere og –trenere 100
332 Førskolelærere 100
 
Tabellen fortettes på neste side. 
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Tabellen fortsettes fra forrige side. 
 
Styrk-nummer Yrke Mangel på

arbeidskraft
231 Universitets- og høgskolelektorer/-lærere 100
234/235 Spesiallærere/spesialpedagoger etc. 100
7243 Automatikere, tavlemontører, viklere og 

transformatormontøre 
100

8266 Operatører innen farging, vasking, rensing mv av 
tekstiler o.l. 

100

5163 Vaktmestere og lignende 100
331 Grunnskolelærere 100
814 Operatører innen trelast- og treforedlingsproduksjon 100
3226 Fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende 100
3221 Radiografer og audiografer 100
255 Forfattere, skribenter, skapende og utøvende 

kunstnere 
100

2553 -dirigenter, komponister, musikere og sangere 50
7132 Isolatører og kapslere 100
828 Operatører og montører innen produksjon av 

transportmidler og elektronisk utstyr 
100

921 Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske 50
7233 Jordbruks-, skogbruks- og anleggsmaskinmekanikere 50
8282 Operatører og montører innen produksjon av 

elektronisk utstyr 
50

256/348 Geistlige og religiøse yrker 50
2511 Statsautoriserte revisorer 50
349 Informasjonsmedarbeidere, journalister, bibliotekarer 

mv 
50

7431 Vevere, strikkere ol (innen husflidproduksjon) 50
7242 -Service- og telemontører 50
4222 Resepsjonister og opplysningsmedarbeidere 50
5134/5135 Legesekr./tannlegesekr. 50
7436 Møbeltapetserere og lignende 50
621 Skogsarbeidere o l 50
7235 Automatikkmekanikere 50
5133 Hjemmehjelpere 50
731 Presisjonsarbeidere i metall og tilsvarende materialer 50
912 Forefallende arbeid for privatpersoner og –

husholdninger 
50

4212 Post- og bankkasserere 50
4221 Reisebyråmedarbeidere og lignende 50
8262/8263 Industrisyere/Veve- og hekle-

/strikkemaskinoperatører og lignende 
50

342 Forretningsmeglere, vikarbyråkonsulenter mfl 50
345 Polititjenestemenn 50
5222 Blomsterdekoratører 50
735 Tekniske tegnere 50
241 Saksbehandlere innen offentlig administrasjon 50
734 Grafikere, fotografer og lignende 50
3224 Optikere 50
 
Tabellen fortettes på neste side. 
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Tabellen fortsettes fra forrige side. 
 
Styrk-nummer Yrke Mangel på

arbeidskraft
2512 Personal- og organisasjonskonsulenter 50
722 Smeder, børsemakere, låsesmeder og lignende 50
8322 Buss- og sporvognførere 50
3341 Yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole 50
321 Biologiteknikere mfl 50
711 Steinfagarbeidere, steinhoggere o l 50
825 Operatører innen grafisk industri, papir- og 

kartonasjeindustri 
0

3225 Tannpleiere 0
812 Operatører innen stål- og annen metallproduksjon mv 0
313 Operatører av optisk og elektronisk lyd- og billedutstyr 0
2521 Advokater 0
813 Operatører innen keramikk- og glassproduksjon 0
933 Hjelpearbeidere innen lager og godshåndtering 0
211/212 Realister 0
815 Operatører innen produksjon av raffinerte 

petroliumsprodukte 
0

834 Dekks- og maskinmannskap (skip) 0
 
 Annet 1 100
 
 I alt 43 000

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001.  
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Tabell 2.4: Stramhetsindikator etter grov yrkesinndeling og regioner. Tallene viser 
mangel per 100 ansatte innenfor yrkesgruppen.7  

Styrk – grov 
yrkesinndeling 
 

Østfold/ 
Buskerud/
Vestfold/ 
Telemark 

Oslo og 
Akersus 

Oppland 
og 
Hedmark 

Agder/ 
Rogaland 

Hord. 
/S&F/ 
M&R 

Trønd. Nord-
Norge 

I alt 

1. Lederyrker 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 
2. Akademiske yrker 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,2 % 0,8 % 0,5 % 1,5 % 1,3 % 
3. Høyskoleyrker 1,5 % 3,2 % 0,9 % 1,8 % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 1,9 % 
4. Kontoryrker 0,5 % 1,2 % 0,4 % 0,4 % 0,8 % 0,3 % 0,1 % 0,7 % 
5. Salgs- og 
serviceyrker 

1,5 % 2,3 % 0,6 % 1,2 % 0,9 % 1,5 % 0,9 % 1,4 % 

6. Bønder, fiskere o.l. 2,2 % 0,5 % 1,1 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 
7. Håndverkere 6,0 % 11,1 % 4,6 % 4,2 % 4,3 % 3,2 % 4,7 % 5,6 % 
8. Operatører, 
sjåfører o.l. 

1,4 % 3,6 % 1,6 % 1,9 % 1,8 % 1,2 % 1,7 % 1,9 % 

9. Andre yrker 2,7 % 6,0 % 0,7 % 1,7 % 2,3 % 1,1 % 0,4 % 2,5 % 
I alt 1,9 % 2,9 % 1,3 % 1,6 % 1,5 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001 og Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse 
(2001). 
 
 
 
 

                                          
7 Desto høyere indikator, desto vanskeligere å rekruttere arbeidskraft. 
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Tabell 2.5.  
Mangelen på arbeidskraft fordelt på regioner og 2-sifret STYRK. Tallene er avrundet til 
nærmeste 50 og beheftet med ekstra stor usikkerhet. 

   
Styrk
-nr 

Yrkesgruppe Østf./ 
Busk./ 

Vestfold/
Telem. 

Oslo og 
Akersus

Oppland
/Hedm.

Agder/
Rogal.

Hord. 
S&F/
M&R

Trønd. Nord-
Norge

I alt

11 Politikere, toppledere i 
offentlig administrasjon 
og intereseorg. 

0 0 0 0 0 0 0 0

12 Ledere i store og 
mellomstore bedrifter 
og i offentlig adm. 

0 0 0 0 0 0 0 100

13 Ledere av små 
bedrifter 

0 50 0 0 0 0 0 50

21 Realister, 
sivilingeniører mfl 

250 1 400 100 200 50 50 50 2 100

22 Biologiske og 
medisinske yrker mfl 

200 100 50 100 100 50 200 800

23 Undervisningsyrker 
som krever minst 4 års 
univ.- eller høyskole. 

50 0 0 50 50 0 50 200

24 Saksbehandlere innen 
offentlig administrasjon 

0 0 0 0 0 0 0 50

25 Andre akade. yrker 150 100 50 50 50 0 100 450
31 Ingeniører, tekn.  mfl 300 1 700 50 750 100 150 50 3 150
32 Arbeid innen biologi og 

helsevesen som krever 
1-3 års høgskole 

650 1 000 100 250 700 100 400 3 200

33 Undervisningsyrker 
som krever 1 -3 års 
høgskoleutdanning 

50 200 0 0 50 0 0 400

34 Funksjonærer innen 
administrasjon, 
forretningsfag, 
sosialarb. 

250 1 300 100 150 200 200 100 2 350

41 Kontorarbeid 150 650 0 100 200 50 0 1 200
42 Kundeservicearbeid 0 50 50 0 50 0 0 150
51 Personlig tjenesteyting 

og sikkerhetsarbeid 
950 1 350 200 550 650 200 350 4 200

52 Salgs- og modellarbeid 550 800 50 250 150 450 150 2 350
61 Yrker innen jordbruk 150 0 150 0 50 100 50 550
62 Yrker innen skogbruk 50 0 0 0 0 0 0 50
63 Yrker innen oppdrett 

av fisk o l 
0 0 0 0 0 0 0 0

71 Steinfag-, bygnings- og 
anleggsarbeidere 

1 600 2 300 500 950 1 300 300 450 7 400

72 Metall- og 
maskinarbeidere, 
elektrikere o.l. 

1 250 1 550 400 650 850 200 650 5 550

 Tabellen fortsettes 
neste side. 
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 Tabellen fortsettes fra 
forrige side 

  

Styrk
-nr 

Yrkesgruppe Østf./ 
Busk./ 

Vestfold/
Telem. 

Oslo og 
Akersus

Oppland
/Hedm.

Agder/
Rogal.

Hord. 
S&F/
M&R

Trønd. Nord-
Norge

I alt

73 Presisjonsarbeidere, 
kunsthåndtverkere, 
grafiske arbeidere o.l. 

50 0 0 0 0 50 0 150

74 Andre håndverkere og 
fagarbeidere 

300 150 100 150 350 50 150 1 200

81 Prosessoperatører mv 50 0 0 150 50 0 0 250
82 Maskinoperatører 200 150 0 150 400 100 250 1 300
83 Transportarbeidere og 

operatører av mobile 
maskiner 

350 750 200 200 150 100 50 1 800

91 Hjelpearbeidere innen 
tjenesteyting 

800 1 450 100 350 350 50 50 3 150

92 Hjelpearbeidere innen 
jordbruk/skogbr. / fiske 

0 0 0 0 50 0 0 50

93 Hjelpearb. innen bygg, 
anlegg, industri osv 

50 200 0 50 200 50 0 550

0 Ukjent/andre yrker 50 250 0 0 0 0 0 350
    
 I alt 8 350 15 500 2 350 5 100 6 100 2 350 3 200 43 000

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse. 
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Tabell 2.6.  
Mangelen på arbeidskraft fordelt på regioner. 4-sifret STYRK. 8 Tallene er avrundet til 
nærmeste 50 og beheftet med ekstra stor usikkerhet. 
 

Styrk-nr Yrke Østf./ 
Busk./ 
Vestfold/
Telem. 

Oslo og 
Akersus

Oppland
/Hedm. 

Agder/ 
Rogal. 

Hord. 
S&F/ 
M&R 

Trønd. Nord-
Norge 

I alt 

    
3231/ 
2231 

Sykepleiere 600 800 0 150 650 50 350 2 550

    7125 Tømrere 550 650 250 350 400 100 100 2 350
    9132 Rengjøringspersonale 

i bedrifter og lignende 
600 800 50 300 250 50 0 2 050

    7134 Rørleggere og VVS-
montører 

100 700 50 200 400 100 50 1 650

    3120 Dataingeniører og –
teknikere 

0 1 400 0 50 0 50 0 1 550

    5132 Omsorgsarbeidere og 
hjelpepleiere 

450 200 0 300 350 0 100 1 400

    5223 Selger (detalj) 350 450 50 100 50 250 50 1 300
    7241 Elektrikere, 

elektronikere o.l. 
200 300 100 100 150 50 300 1 250

    8321 Bil-, drosje- og 
varebilførere 

150 650 50 150 0 50 0 1 050

    7141 Malere og 
byggtapetserere 

250 350 50 50 100 50 200 1 000

    7214 Platearbeidere 550 0 0 100 250 0 50 950
    7212 Sveisere 150 300 0 200 200 0 100 950
    2130 Systemutviklere og 

programmerere 
100 600 100 100 0 0 50 950

    5221 Butikkmedarbeidere 
og lignende 

100 250 50 150 100 150 50 850

    7121 Murere mfl 300 200 100 50 200 0 0 800
    7421 Snekkere 150 50 50 100 300 50 50 800
    5141 Frisører, 

kosmetologer o.l. 
100 250 50 100 100 100 50 800

    5122 Kokker 100 300 50 100 50 0 50 650
    7244 Energimontører 0 550 0 50 0 0 0 650
    9151 Bud og lignende 100 500 0 0 0 0 0 600
    5123 Hovmestere, 

servitører og 
barkeepere 

250 100 50 50 100 0 50 550

    3119 Andre ingeniører og 
teknikere 

100 100 0 300 0 50 0 550

    8271 Fagarbeidere innen 
bearbeiding av fisk og 
fiskeprodukter 

0 0 0 50 300 0 200 500

    3415 Tekniske og 
kommersielle 
salgsrepresentanter 

50 450 0 0 0 0 0 500

    7237 Industrimekanikere 50 200 0 100 100 0 50 500
 Tabellen fortsettes på 
neste side. 
 

  

                                          
8 Sammenlignet med tabell 2.5 er ikke denne tabellen uttømmende.  Dette skyldes at tabellen viser en mer 
detaljert yrkesinndeling.  En del mindre yrkesgrupper er derfor utelatt. 
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 Tabellen fortsettes fra 
forrige side 

  

Styrk-nr Yrke Østf./ 
Busk./ 
Vestfold/
Telem. 

Oslo og 
Akersus

Oppland
/Hedm. 

Agder/ 
Rogal. 

Hord. 
S&F/ 
M&R 

Trønd. Nord-
Norge 

I alt 

    8331 Anleggsmaskinførere 100 50 100 50 50 50 0 450
    6101 Gårdbrukere mfl 50 0 150 0 50 100 50 400
    7124 Forskalingssnekkere 100 200 0 0 50 0 0 400
    3433 Revisorer (ikke 

statsautoriserte) og 
regnskapsførere 

50 150 50 0 50 0 50 400

    2221 Leger 150 0 0 50 50 0 100 350
    7231 Bilmekanikere 50 150 100 0 50 0 0 350
    3419 Markedsførings- og 

reklamekonsulenter 
50 250 0 50 0 0 0 350

    2144 Sivilingeniører 
(elektronikk og 
telekommunikasjon) 

50 300 0 0 0 0 0 350

    3232 Vernepleiere 50 100 0 100 50 0 50 350
    9310 Hjelpearbeidere innen 

bygg, anlegg, 
vedlikehold ol 

0 200 0 0 50 50 0 300

    4121 Økonomimedarb. og 
revisjonsassistenter 

50 100 0 0 100 50 0 300

    9133 Kjøkken- og 
anretningsassistenter 

50 150 50 0 0 0 50 300

    8323 Lastebil- og 
vogntogførere 

100 50 50 0 100 0 0 300

    5164 Vektere o.l. 50 200 0 0 0 50 0 300
    7142 Overflatebehandlere 

og lakkerere 
50 0 50 150 50 0 0 250

    3111 Bygningsingeniører og 
–teknikere 

50 0 50 50 50 0 50 250

    2142 Sivilingeniører (bygg 
og anlegg) 

0 250 0 0 0 0 0 250

    4142 Postbud og –sorterere 0 200 0 0 0 0 0 250
    3412 Forsikringskonsul. 0 0 0 50 0 200 0 250
    4133 Transportfunksj. 0 250 0 0 0 0 0 250
    7122 Betong- og 

grunnarbeidere (bygg) 
100 0 0 50 50 0 50 250

    2141 Sivilarkitekter, by- og 
trafikkplanleggere 

50 100 0 0 50 0 0 250

    
 I alt 8 350 15 500 2 350 5 100 6 100 2 350 3 200 43 000

 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001.  
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2.3 Fremdeles oppgang i produksjonen det kommende året. 
 
Bedriftsundersøkelsen viser at norske bedrifter fremdeles forventer en økning i 
produksjonen i det kommende året. Sammenlignet med i fjor er det nå 30 prosent av 
bedriftene som oppgir at de forventer en økt produksjon det kommende året. Dette er 2 
prosentpoeng under det Bedriftsundersøkelsen i fjor viste. Andelen bedrifter som 
forventer nedgang i produksjonen er uendret fra fjorårets Bedriftsundersøkelse. I sum 
kan en slik utvikling forstås som at bedriftene forventer en svak utflating av 
produksjonsnivået.  
 
Det er imidlertid viktig å understreke at det kun er 5 prosent bedrifter som forventer 
nedgang i produksjonen. Dette viser at bedriftene generelt er meget optimistiske, og i 
liten grad forventer en nedgang i aktiviteten. 
 
Tabell 2.7 
Bedriftenes forventede produksjon, landsgjennomsnitt.  

 Økende Uendret Nedgang 
1996 37,1 58,3 4,7 
1997 42,2 52,8 5,0 
1998 35,8 60,5 3,7 
1999 29,8 63,6 6,6 
2000 32,0 62,7 5,4 
2001 30,3 64,4 5,3 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2001. 
 
Innenfor samtlige næringsgrupper, med unntak av kommunikasjon, er det flere bedrifter 
som rapporterer om en økende forventet produksjon enn nedadgående. Dette er et bilde 
vi kjenner igjen fra tidligere år. Det kan derfor være av interesse å vie noe 
oppmerksomhet til utviklingen i forholdet mellom andelen økende og nedadgående 
bedrifter innenfor de enkelte næringsgruppene.  
 
I likhet med bedriftsundersøkelsene fra 1999 og 2000 viser årets resultater at 
finans/tjenesteyting og eiendomsdrift/forretningsmessig tjenesteyting er næringsgrupper 
hvor bedriftene oppgir høy forventet nettoøkning til neste års produksjon. Det er 
henholdsvis 35 og 38 prosentpoeng som skiller den prosentvise andelen av bedriftene 
som forventer økning og den prosentvise andelen som forventer nedgang innenfor disse 
næringene. Sammenlignet med i fjor kan det likevel tyde på at optimismen innenfor 
finans/tjenesteyting og eiendomsdrift/forretningsmessig tjenesteyting er noe avtagende. 
  
Industrien generelt viser tegn til økt optimisme. Det er 28 prosentpoeng som skiller den 
prosentvise andelen av bedriftene som forventer økning og den prosentvise andelen som 
forventer nedgang innenfor industrien. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn i fjor. Årets 
bedriftsundersøkelse antyder at vi fremdeles kan forvente en liten økning i produksjonen 
utover dagens nivå.  
 
Deler av industrien, det vil si produksjon av metall og produksjon av maskiner, er de 
næringsgruppene der bedriftenes nettoøkning i forventet produksjonen har vært relativt 
sterk sammenlignet med undersøkelsen i fjor. I 1999 og 2000 var den forventede 
nettoøkningen i produksjonen på henholdsvis 10 og 26 prosentpoeng innenfor disse 
næringene, mens i år har tilsvarende størrelser økt til 32 for de samme næringene. Det 
er likevel innenfor produksjon av elektronikk man finner den næringsgruppen med høyest 
produksjonsforventninger. Nettoøkningen her var på 42 prosentpoeng. Dette er 9 
prosentpoeng høyere enn i fjor. 
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Det har vært stor aktivitet innenfor byggebransjen det siste året. Optimismen innenfor 
bygg og anlegg er uendret sammenlignet med fjorårets bedriftsundersøkelse. Differansen 
mellom virksomhetene som forventer økt produksjon og virksomhetene som forventer en 
nedgang er på 27 prosentpoeng. I fjor var denne nettoendringer 26 prosentpoeng. Årets 
bedriftsundersøkelse viser at de største vekstanslagene innenfor denne næringsgruppen 
kommer fra virksomheter innenfor bygg, mens virksomheter innenfor anlegg er til 
sammenligning mindre optimistiske.  
 
Også en stor andel av bedriftene innenfor næringsgruppene hotell og restaurant og 
varehandel ser positivt på produksjonen et år frem i tid. Den rapporterte nettoøkningen 
blant bedriftene var på 29 og 30 prosent, noe som er litt lavere enn i fjor.  
 
Det er spesielt innenfor offentlig sektor vi nå finner en noe lavere andel bedrifter med 
forventninger om økt produksjonen det kommende året. Innen offentlig forvaltning, 
undervisning og helse og sosiale tjenester ser produksjonsforventningene ut til å avta 
noe sammenlignet med fjorårets undersøkelse.  
 
Sammenlignet med de andre næringene er optimismen relativt lav blant bedrifter 
innenfor jordbruk, skogbruk og fiske. Blant disse bedriftene er det en forventet 
nettoøkning på 8 prosentpoeng. Dette er 5 prosentpoeng mindre enn i fjor.   
 
Tabell 2.8 
Forventet produksjonsutvikling fordelt på næringer. Nettoøkning, dvs. prosentandel 
bedrifter som venter stigende produksjon minus prosentandel bedrifter som venter 
avtagende produksjon.  
  1999 2000 2001 
Jordbruk,skogbruk og fiske 11 13 8 
Bergverksdrift og utvinning av olje og gass 8 14 27 
Industri 18 26 28 
-nærings- og nytelsesmidler 26 27 24 
-tekstil- og lærvarer 12 17 16 
-trevarer 18 28 30 
-trefordeling og grafisk 20 24 17 
-petroleum og kjemisk produksjon 23 24 29 
-produksjon av annen industrivarer 20 30 25 
-produksjon av metallvarer 10 26 32 
-produksjon av maskiner 10 26 32 
-produksjon av elektronikk 26 33 42 
Kraft- og vannforsyning 0 4 7 
Bygg og anlegg 13 26 27 
Varehandel 28 31 29 
Hotell og restaurant 31 32 30 
Transport 5 12 14 
Kommunikasjon -11 -19 -11 
Finans/tjenesteyting 34 40 35 
Eiendomsdrift/forretningsmessig tjenesteyting 34 41 38 
Offentlig forvaltning 22 17 15 
Undervisning 14 13 6 
Helse og sosiale tjenester 18 23 21 
Andre sosiale og personlige tjenester 30 25 27 
I alt 23 27 25 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1998, 1999 og 2000 
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2.4 Utviklingen i sysselsettingen det kommende året 
 
Tabellene og figurene som presenteres under bygger på bedriftenes vurderinger for den 
forventede arbeidsstokken i det kommende året. På bakgrunn av bedriftenes anslag er 
det estimert hvor mange bedrifter som forventer økning, nedgang og uendret 
sysselsetting om ett år.  
 
Det er viktig å understreke at slike tall bør betraktes som en kvalitativ, snarere enn en 
kvantitativ, indikator på hvilken retning sysselsettingen beveger seg i. Generelt vil en høy 
økning i netto prosentverdi i bedriftenes forventning om sysselsetting (dvs. prosentandel 
av bedriftene som forventer økning i egen arbeidsstokk i bedriften, minus prosentandel 
som forventer nedgang i egen arbeidsstokk) best forstås som en høy etterspørsel etter 
arbeidskraft. Likevel er det grunn til å tro at bedriftene, dersom rekrutteringsproblemene 
er merkbare, oppgir en noe dempet forventet vekst i sysselsettingen i forhold til behovet 
for nyansettelser.  
 
Bedriftene har i årets undersøkelse rapportert om store rekrutteringsproblemer innenfor 
enkelte næringer og yrkesgrupper. Det er rimelig å anta at denne effekten kan ha 
moderert anslagene for forventet sysselsetting noe. Derfor er tallene for forventet 
sysselsetting trolig et underestimat av bedriftenes faktiske etterspørsel etter 
arbeidskraft.  
 
Figur 2.1 
Bedriftenes forventning til fremtidig sysselsetting, landsgjennomsnitt. Nettoøkninger. 
Prosentandel bedrifter som venter økning minus prosentandel bedrifter som venter 
nedgang i sysselsettingen.   

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2001. 
 
Fjorårets bedriftsundersøkelse utpekte seg ved at bedriftene forventet en markert økning 
i sysselsettingen sammenlignet med året før. Årets undersøkelse representerer til 
sammenligning noe avdempede forventninger til veksten i sysselsettingen. I fjor var det 
21 prosentpoeng som skilte den prosentvise andelen av bedriftene som ventet vekst i 
sysselsettingen fra den prosentvise andelen som ventet nedgang. I år er tilsvarende 
andel 19 prosent.   
 
Nedgangen i nettoandelen bedrifter som forventer sysselsettingsvekst sammenlignet med 
fjorårets bedriftsundersøkelse er liten, og bør derfor ikke tillegges for mye 
oppmerksomhet. Likevel kan det være grunn til å peke på betydningen av generelt høy 
økonomisk aktivitet i perioden 1996 til 2001. Denne veksten har skapt et stort behov for 
arbeidskraft. De følgende rekrutteringsproblemer kan være en forklaring til at vi ser en 
lavere nettoandel bedrifter som forventer vekst i sysselsettingen.  
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Tabell 2.9 
Bedriftenes forventninger til fremtidig sysselsetting, 
landsgjennomsnitt. 

 Økende Uendret Nedgang Netto økning 
1996 30,1 56,1 13,8 16,3 
1997 33,6 55,4 11,0 22,6 
1998 35,9 55,0 9,1 26,8 
1999 26,0 63,9 10,1 15,9 
2000 30,7 59,4 9,8 20,9 
2001 29,1 61,2 9,7 19,3 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2001 
 
De regionale forskjellene til den fremtidige sysselsettingen er blitt noe endret i år 
sammenlignet med i fjor. Fjorårets undersøkelse ga tydelige signaler om kraftig forventet 
sysselsettingsvekst på Østlandsområdet, samt Vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland. 
I store trekk gjelder dette også for årets undersøkelse. De endringene som finnes knytter 
seg til to forhold. Bedriftene i den nordligste delen av landet er i år mindre optimistiske i 
sitt syn på sysselsettingensutviklingen enn det som er tilfellet ellers i landet. I tillegg kan 
det nevnes at bedriftene i Østlandsområdet er noe mindre optimistiske enn det fjorårets 
bedriftsundersøkelse viste. Unntaket er Oslo der vi kan observere en liten økning i andel 
bedrifter som forventer sysselsettingsvekst sammenlignet med i fjor.  
 
I 12 av landets fylker er bedriftene mer negative i år enn de var for et år siden. Det er 
likevel ingen av fylkene som forventer en netto nedgang i sysselsettingen.  
 
Figur 2.2 
Prosentvis andel av bedriftene som venter nettoøkning i sysselsettingen det kommende 
året, dvs. differansen mellom andelen av bedrifter med forventet økning og andelen 
bedrifter med forventet nedgang. 

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1999 - 2001. 
 
 
I Rogaland og Hordaland forventer bedriftene en netto økning i sysselsettingen på 24 og 
26 prosentpoeng, noe som er et signal om betydelig optimisme. Årets 
bedriftsundersøkelse viser relativt små endringer i sysselsettingsforventningene fra i fjor. 
Som nevnt viste fjorårets bedriftsundersøkelse en markert oppgang i 
sysselsettingsforventningene i Rogaland og Hordaland. Den siste tids utvikling på 
arbeidsmarkedet i Rogaland og Hordaland med avtagende arbeidsledighet viser at 
bedriftenes anslag i fjor var riktige. Forventningene om økte oljeinvesteringer var den 
gang en viktig årsak til de økte sysselsettingsanslagene. Også i år kan det tyde på at 
effekten av oljeinvesteringer har vært et viktig årsak i bedriftenes optimisme. 
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Bedriftene som er lokalisert i Oslo er mest optimistiske i sine vurderinger av den 
kommende sysselsetting. I år har bedriftene i Oslo rapportert om en nettoøkning i 
forventet sysselsetting på 32 prosentpoeng. Det er dermed tredje året på rad at 
bedriftene i Oslo fylke rapporterer om store økninger i forventet sysselsetting.  
 
Fylkene ellers i Østlandsområdet lokaliserer bedrifter som i alt er mindre optimistiske enn 
det som er tilfellet i Oslo. Sammenlignet med i fjor er bedriftene i Østlandsområdet, for 
utenom Oslo, mer moderate i sine sysselsettingsforventninger. Årets 
bedriftsundersøkelse viser at bedriftene i Akershus, Buskerud og Vestfold er mer 
optimistiske enn bedriftene i Østfold, Oppland, Telemark og Hedmark. Dette bildet er lite 
endret fra Bedriftsundersøkelsen som ble gjennomført for ett år siden.  
  
Figur 2.2 og tabell 2.10 viser at bedriftene i Agderfylkene plasserer seg under det som er 
sysselsettingsforventningene ellers i landet. Forventningene er i tillegg betydelig svakere 
enn de var for ett år siden. 
 
I Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag ligger bedriftenes optimisme, målt etter forventet 
nettoøkning, på nivå med resten av landet. Sammenlignet med i fjor er det små 
endringene i bedriftenes syn på den kommende sysselsettingen. I Nord-Trøndelag og 
Sogn og Fjordane er bedriftene til sammenligning noe mer pessimistiske. 
 
De tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finmark, utpeker seg ved å ha få bedrifter 
som forventer vekst i sysselsettingen. Bedriftene som er lokalisert i denne landsdelen 
hadde i fjor et adskillig mer positivt syn på fremtidig sysselsetting. Denne nedgangen har 
bidratt til å gjøre skillet mellom nord og sør mer markert i Bedriftsundersøkelsen 2001 
sammenlignet med i fjor. 
 
Tabell 2.10 
Bedriftenes forventning til sysselsettingsutviklingen. Fordelt 
på fylke. Netto økning 

 1998 1999 2000 2001 
Østfold 29 17 14 15 
Akershus 29 15 25 22 
Oslo 35 24 31 32 
Hedmark 28 4 10 12 
Oppland 18 12 15 11 
Buskerud 28 16 23 22 
Vestfold 30 20 25 25 
Telemark 20 19 14 15 
Aust-Agder 24 12 20 16 
Vest-Agder 23 13 21 13 
Rogaland 26 16 27 24 
Hordaland 49 15 24 26 
Sogn og Fjordane 16 12 7 9 
Møre og Romsdal 20 16 17 16 
Sør-Trøndelag 26 18 22 20 
Nord-Trøndelag 15 10 14 13 
Nordland 9 14 10 5 
Troms 15 13 18 8 
Finnmark 16 10 14 6 

     
I alt 27 16 21 19 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1998-2001. 
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Tabell 2.11 viser at bedriftene innenfor forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 
er mest optimistiske når det gjelder neste års sysselsettingsnivå. Innenfor denne 
næringen er netto økningen det kommende året på 38 prosentpoeng. Også andre 
næringsgrupper som bygg og anlegg, samt deler av industrien, forventer en høy netto 
økning i sysselsettingen. Innenfor bygg og anlegg er det i første rekke byggesektoren 
som er optimistisk, noe som har sammenheng med det høye nivået på boligbygging.  
Lavest forventet nettoøkning i sysselsettingen er innrapportert fra bedrifter innenfor 
næringsgruppene kommunikasjon og kraft- og vannforsyning.  
 
I forhold til fjorårets tall er det verdt å merke seg oppgangen innenfor deler av 
industrien. Bedrifter innenfor produksjon av metallvarer, maskiner og elektronikk har i år 
rapportert om en merkbar økning i forventet sysselsetting. Andre deler av industrien, 
som produksjon av petroleum og kjemiske produkter, samt treforedling og grafisk 
produksjon melder om tilsvarende nedgang i optimismen. Sysselsettingsforventningene 
innenfor industrien i alt er imidlertid omtrent som for et år siden. 
 
Tabell 2.11 
Bedriftenes sysselsettingsforventninger fordelt på næringsgrupper. 

 1999    2000    2001 

 Netto Nedg.  Uendr. Oppg. Netto  Nedg.  Uendr. Oppg. Netto  

  Økn.     Økn.     Økn. 

Jordbruk,skogbruk og fiske 6 11 70 19 8 12 69 19 8 
Bergverksdrift og utvinning 
av olje   

5 9 63 27 18 10 56 34 24 

Industri 16 14 51 35 22 12 55 34 22 
-Nærings og nytelsemidler 11 17 53 29 12 15 56 29 15 
-Tekstil- og lærvarer 5 16 56 27 11 16 58 26 10 
-Trevarer 18 11 57 32 21 7 62 32 25 
-Trefordeling og grafisk 9 13 60 27 14 14 66 20 6 
-Petroleum og kjemisk prod 12 13 48 39 26 18 47 34 16 
-Prod. av annen industrivar. 18 10 52 38 28 11 58 31 19 
-Prod.av metallvarer 19 11 48 41 29 12 45 43 32 
-Produksjon av maskiner 23 12 43 45 33 9 45 45 36 
-Produksjon av elektronikk 27 11 48 41 30 10 45 45 35 
Kraft- og vannforsyning -16 24 59 17 -8 24 64 12 -12 
Bygg og anlegg 30 7 49 44 38 6 52 42 36 
Varehandel 15 10 63 27 18 9 65 26 17 
Hotell og restaurant 16 6 62 32 26 7 61 32 25 
Transport 12 10 64 26 15 9 67 24 14 
Kommunikasjon -23 37 47 16 -21 48 35 17 -31 
Finans/tjenesteyting 9 19 47 34 16 15 57 28 13 
Eiendomsdrift/forretning. 31 5 48 47 41 5 52 43 38 
Offentlig forvaltning 7 13 68 19 6 16 65 19 3 
Undervisning 1 19 58 23 4 20 59 21 1 
Helse og sosiale tjenester 9 12 65 23 11 11 67 21 10 
Andre sosiale og og pers. 18 6 70 24 18 8 66 26 17 
I alt 16 10 59 31 21 10 61 29 19 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1999-2001. 
 
Når det gjelder virksomheter innenfor helse og sosiale tjenester er oppgangen i 
nettoøkningen i forventet sysselsetting fremdeles relativt lav, det vil si 10 prosentpoeng i 
år mot 11 prosentpoeng i fjor. Dette til tross for den store underbemanningen av spesielt 
sykepleiere som har vært tilfelle i flere år. Trolig er nettopp de store 
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rekrutteringsproblemer grunnen til at den forventede sysselsettingen forblir relativt lav 
innenfor helse og sosiale tjenester.     
 
Andre arbeidsgivere innenfor offentlig sektor er i år forbundet med en noe lavere andel 
arbeidsgivere som rapporterer om økning i sysselsettingen enn det som var tilfellet for 
ett år siden. Dette gjelder næringsgruppene undervisning og offentlig forvaltning.   
 
 
 
2.5 Rekrutteringsproblemer fordelt på næringer og fylker 
 
I bedriftsundersøkelsen svarer bedriftene blant annet på to spørsmål som er relatert til 
rekrutteringsproblemer. Et spørsmål går på hvorvidt bedriften har 
rekrutteringsproblemer. I det etterfølgende spørsmålet svarer bedriftene på om 
eventuelle rekrutteringsproblemer er av en slik størrelsesorden at de har betydning for 
antall ansatte i bedriften. Dette spørsmålet gir anledning til å beregne hvor store de 
relative rekrutteringsproblemene i bedriftene er (dvs. forholdet mellom antall ansatte 
bedriftene mangler og antall ansatte i bedriftene i næringen).  
 
Fra 1999 til 2000 økte andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer. Det siste året har 
det vært en liten nedgang i andelen bedrifter som har rekrutteringsproblemer. I årets 
undersøkelse svarte 34 prosent av bedriftene at de hadde rekrutteringsproblemer. Dette 
er 2 prosentpoeng lavere enn i fjor, men fortsatt 1 prosentpoeng høyere enn i 1999. 
Andelen av bedriftene som har så store rekrutteringsproblemer at de har færre ansatte 
enn de ellers ville ha hatt viser samme utviklingstrekk. Denne andelen var 15 prosent i 
årets undersøkelse. Målt i antall personer er imidlertid mangelen på arbeidskraft omtrent 
3.000 flere personer i år enn i 2000.  
 
Tabell 2.12 
Andelen av bedriftene som har rekrutteringsproblemer. 1996-2001. 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Ja 27 39 39 33 36 34 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2000. 
 
Tabell 2.13 viser at det er over 40 prosent av bedriftene i Finnmark og Vestfold som har 
rapportert inn rekrutteringsproblemer. Også Akershus og Buskerud har mange bedrifter 
med rekrutteringsproblemer. Bedriftene i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane har rekrutteringsproblemer ut over det som er normalt for resten av landet. 
Endringen fra 2000 til 2001 var størst i Vestfold der andelen bedrifter med 
rekrutteringsproblemer gikk opp med 11 prosentpoeng.  
 
De fylkene med lavest prosentvis andel med rekrutteringsproblemer er Vest-Agder og 
Nord-Trøndelag. Dette til tross for en betydelig økning i andelen bedrifter som har 
rapportert om rekrutteringsproblemer i Nord-Trøndelag sammenlignet med 
Bedriftsundersøkelsen i fjor. I Vest-Agder er rekrutteringsproblemene omtrent uendret 
fra i fjor. Fylkene som i år har vist størst nedgang i rekrutteringsproblemene er Troms, 
Nordland og Oslo. 
 
Tabell 2.13 presenterer også tall for den prosentvise andelen av bedriftene som har 
rapportert inn rekrutteringsproblemer av alvorlig karakter, det vil si at problemene virker 
dempende på antall ansatte. Slike alvorlige rekrutteringsproblemer er størst i Akershus 
og Finnmark. På tross av at rekrutteringsproblemene har blitt noe lavere i Oslo enn for et 
år siden er det fremdeles en relativt stor andel bedrifter som rapporterer om 
rekrutteringsproblemer av alvorlig karakter. Også Buskerud, Telemark og Hordaland har 
en forholdsvis stor andel bedrifter som melder om alvorlige rekrutteringsproblemer. 
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Tabell 2.13 
Andelen av bedriftene som har rekrutteringsproblemer. Herav 
andelen av bedriftene med så store rekrutteringsproblemer at de 
har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Fordelt på fylker. 

 Ja    Alvorlig   
 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Østfold 27 30 30 12 15 15 
Akershus 36 37 39 19 17 21 
Oslo 32 39 32 17 18 17 
Hedmark 28 34 30 10 15 10 
Oppland 30 39 34 10 16 14 
Buskerud 36 40 39 15 20 18 
Vestfold 34 31 42 13 16 17 
Telemark 36 34 34 12 14 13 
Aust-Agder 28 22 28 13 14 12 
Vest-Agder 27 28 27 11 12 14 
Rogaland 35 36 31 17 15 15 
Hordaland 39 41 37 16 17 17 
Sogn og Fjordane 41 38 35 20 18 15 
Møre og Romsdal 35 30 36 16 16 16 
Sør-Trøndelag 31 38 34 13 14 14 
Nord-Trøndelag 25 21 28 10 11 11 
Nordland 38 40 33 19 16 12 
Troms 30 37 30 12 13 9 
Finnmark 33 38 42 13 17 19 

       
I alt 33 36 34 15 16 15 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1998, 1999 og 2000. 
 
Tabellene 2.14 og 2.15 viser rekrutteringsproblemene innenfor de ulike næringene. Den 
første av de to tabellene tilsvarer tabell 2.13, men her er tallene i tabellen fordelt etter 
næringsgrupper i stedet for fylker. Den andre tabellen, Tabell 2.15, viser hvordan 
bedriftene i de forskjellige næringsgruppene har rapportert inn antall arbeidstakere som 
ville vært ansatt dersom bedriften ikke hadde vært eksponert for rekrutteringsproblemer.  
 
I følge tabell 2.14 er andelen av bedriftene med rekrutteringsproblemer er størst innenfor 
bygge- og anleggsnæringen der hele 53 prosent av bedriftene svarer at de har 
rekrutteringsproblemer. Til tross for at en slik høy andel i seg selv argumenterer for store 
rekrutteringsproblemer innenfor næringen, er det likevel viktig å påpeke at årets 
undersøkelse viser en nedgang sammenlignet med fjoråret. Det er også en merkbar 
nedgang i andelen bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen som rapporterer om 
alvorlige rekrutteringsproblemer. Også deler av industrien og hotell og restaurant er 
næringsgrupper der andelen av bedriftene som har rekrutteringsproblemer er godt over 
gjennomsnittet.  
 
Når det gjelder bedrifter innenfor helse og sosiale tjenester er det i år noe større andel  
som har rapportert om rekrutteringsproblemer. Denne næringsgruppen skiller seg likevel 
ikke ut fra gjennomsnittet når bedriftene blir spurt om de har alvorlige 
rekrutteringsproblemer. Sett i sammenheng med at absolutt mangel på antall personer 
innenfor samme næringsgruppe er uendret fra i fjor, er det grunn til å tro at 
rekrutteringsproblemene totalt sett ikke har blitt vesentlig forverret fra i fjor.  
 
Tabell 2.15 anslår at den totale mangelen på arbeidstakere i landet er om lag 43.000 
personer. Dette er en betydelig økning fra i fjor.  
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Mangelen på arbeidskraft er størst i bygg og anlegg, der det meldes om et behov på 
nesten 8.700 flere arbeidstakere. Sett i forhold til antall sysselsatte personer innenfor 
næringen er mangelen meget stor sammenlignet med andre næringer. 
Rekrutteringsproblemene er langt større innenfor byggesektoren enn innenfor 
anleggssektoren.   
 
En stor mangel på arbeidskraft finnes også blant arbeidstakere innenfor helse og sosiale 
tjenester, eiendomsdrift/forretningsmessig tjenesteyting, restaurant og varehandel. 
 
Innenfor industrien har rekrutteringsproblemene igjen økt i løpet av det siste året, og 
mangelen anslås til 6.000 personer innenfor disse næringsgruppene. 
Rekrutteringsproblemene er størst innenfor produksjon av maskinvarer og produksjon av 
metallvarer. Sammenlignet med 2.000 er det særlig innenfor produksjon av maskiner og 
treforedling og grafisk at rekrutteringsproblemene har økt. 
 
Rekrutteringsproblemene er mindre innenfor kraft- og vannforsyning, offentlig 
forvaltning, finans/tjenesteyting, kommunikasjon, undervisning og 
bergverksdrift/utvinning av olje og gass.       
 
 
Tabell 2.14. 
Andelen av bedriftene som har rekrutteringsproblemer og andelen av bedriftene med 
så store rekrutteringsproblemer at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Fordelt 
på næringer. 

   Ja Herav alvorlig 
  1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Jordbruk, skogbruk og fiske 36 36 33 15 16 13 
Bergverksdrift og utvinning av olje og gass 23 27 23 9 9 7 
Industri 36 37 38 16 16 17 
-Nærings- og nytelsesmidler 34 36 34 14 14 14 
-Tekstil- og lærvarer 32 37 36 18 17 16 
-Trevarer 37 40 46 17 19 18 
-Trefordeling og grafisk 25 24 20 10 8 7 
-Petroleum og kjemisk produksjon 30 30 28 10 8 9 
-Prod.av annen industrivarer 32 38 34 13 18 14 
-Prod.av metallvarer 42 43 48 18 23 29 
-Produksjon av maskiner 48 40 46 27 21 26 
-Produksjon av elektronikk 40 37 40 15 15 19 
Kraft- og vannforsyning 16 17 18 3 4 3 
Bygg og anlegg 49 57 53 30 42 34 
Varehandel 26 31 27 12 11 10 
Hotell og restaurant 36 43 41 15 19 17 
Transport 35 32 33 16 15 13 
Kommunikasjon 22 19 20 7 7 8 
Finans/tjenesteyting 18 19 18 7 6 7 
Eiendomsdrift/forretningsmessig tjen.yting 31 34 33 17 17 20 
Offentlig forvaltning 28 28 25 11 9 8 
Undervisning 32 33 29 8 5 7 
Helse og sosiale tjenester 44 40 44 14 14 15 
Andre sosiale og personlige tjenester 31 35 33 12 13 13 
I alt 33 36 34 15 16 15 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1999 – 2001. 
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Tabell 2.15  
Mangelen på arbeidskraft fordelt på næringer. 

 1999 2000 2001 2001 
 Antall arbeidstakere prosent av 

arbeidsstyrken 
Jordbruk,skogbruk og fiske 600 1500 1100 2,6 
Bergverksdrift og uvtinning av olje 
og gass 

100 200 100 0,4 

Industri 4300 4600 6000 2,0 
-Nærings og nytelsemidler 600 600 700 1,3 
-Tekstil- og lærvarer 100 200 200 2,9 
-Trevarer 300 400 300 1,9 
-Trefordeling og grafisk 300 300 900 1,9 
-Petroleum og kjemisk produksjon 100 100 100 0,4 
-Prod. av annen industrivarer 200 500 400 1,6 
-Prod.av metallvarer 800   1000 1100 3,1 
-Produksjon av maskiner 1600 1200 2000 3,2 
-Produksjon av elektronikk 200 300 400 1,9 
Kraft- og vannforsyning  0 0 100 0,6 
Bygg og anlegg 5300 9600 8700 6,5 
Varehandel 4900 5700 6100 1,9 
Hotell og restaurant 1600 1600 1800 2,2 
Transport 2000 1800 1900 1,5 
Kommunikasjon 300 200 200 0,5 
Finans/tjenesteyting 200 100 300 0,7 
Eiendomsdrift/forretningsmessig 
tjenesteyting 

3200 4700 7700 3,7 

Offentlig forvaltning 900 500 1100 0,7 
Undervisning 10009 500 600 0,3 
Helse og sosiale tjenester 6200 6000 6000 1,6 
Andre sosiale og og personlige 
tjenester 

1100 2000 1400 1,8 

I alt 31500 39000 43000 2,0 
Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1999 - 2001.

                                          
9 Tallet er nedjustert fra kv.rap. om arbeidsmarkedet Nr.3 1999 fordi noen respondenter i ettertid korrigerte sitt 
anslag på mangelen av undervisningspersonell. 
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Definisjonar 
 
Arbeidssøkjarar   
Arbeidssøkjarar er summen av ordinære arbeidssøkjarar og yrkesvalhemma. 
 
Ordinære arbeidssøkjarar 
Personar som søkjer inntektsgjevande arbeid ved Aetat og som er arbeidsføre og elles 
disponible for det arbeid dei søkjer. Ein person vert rekna som registrert arbeidssøkjar, 
dersom han eller ho har meldt seg eller fornya meldinga til Aetat i løpet av dei to siste 
vekene. Ordinære arbeidssøkjarar omfattar heilt arbeidslause, delvis sysselsette, 
ordinære tiltaksdeltakarar og andre ordinære arbeidssøkjarar. 
 
Registrerte heilt arbeidslause 
Ordinære arbeidssøkjarar som har vore uten inntektsgjevande arbeid de siste to vekene. 
 
Ordinære tiltaksdeltakarar  
Ordinære arbeidssøkjarar som deltar på arbeidsmarknadstiltak. 
 
Registrerte delvis sysselsette 
Personar som anten er delvis permitterte eller som arbeider mindre enn heiltid og som 
ynskjer lengre arbeidstid. 
 
Langtidsarbeidslause 
Registrerte arbeidslause som har hatt en samanhengande periode som heilt arbeidslaus 
på minst 26 veker. 
 
Yrkesvalhemma  
Arbeidssøkjarar som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har 
vanskar med å få arbeid, og som  Aetat vurderer med sikte på yrkesretta attføring eller 
er i eit attføringstiltak. 
 
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er ei utvalsundersøking som blir gjennomført 
kvartalsvis av Statistisk sentralbyrå. 
 
Sysselsette i AKU 
Personar som hadde inntektsgjevande arbeid i minst ein time i den veka undersøkinga 
vart gjennomført, personar som normalt utfører slikt arbeid, men som grunna sjukdom, 
permisjon, ferie eller liknande ikkje arbeidde i denne veka, samt vernepliktige.  
 
Arbeidslause (AKU) 
Personar som ikkje utførte eller var mellombels fråverande frå inntektsgjevande arbeid i 
den veka undersøkinga blei gjennomført, men som ved kontakta Aetat, annonsera sjølv, 
svara på annonse eller liknande, gjorde forsøk på å skaffa seg arbeid i løpet av dei siste 
fire vekene. Dei må kunna ta arbeid i løpet av de neste to vekene. Denne gruppa må 
ikkje forvekslast med Aetat  sine tal over registrerte arbeidslause (sjå ovanfor). Tal frå 
AKU inkluderer også arbeidssøkjarar som ikkje registrerer seg ved Aetat, og ein del av 
dei som går på arbeidsmarknadstiltak. 
 
Arbeidsstyrken (AKU) 
Summen av dei sysselsette og de arbeidslause. Arbeidsstyrken for ei gruppe i prosent av 
det totale talet på personar i gruppa vert ofte nemnd som yrkesaktivitet for gruppa. 
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3. Utviklinga på arbeidsmarknaden det siste halve året 
 
3.1 Registrerte arbeidslause 
 
Ved utgangen av mai er det registrert 55 100 heilt utan arbeid. Dette er 4 400 færre en 
same tid i fjor og svarer til 2,3 % av arbeidsstyrken. Når vi korrigerer for sesongmessige 
svingingar har det vore ein nedgang gjennom dei fem første månadene i år. Vi må tilbake 
til august 1999 for å finna færre arbeidslause.  
 
Figur 3.1. Heilt arbeidslause og sum heilt arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar 
januar 1997 t.o.m. mai 2001. Sesongjustert 3 månaders glidande gjennomsnitt. 

 
 
Kjelde: Aetat 
 
 
Nedgangen i arbeidsløysa skuldast mellom anna ei meir positiv utvikling i 
industrisektoren. Investeringane i oljeverksemd har teke seg opp og dette har gitt 
positive ringverknader til dei delane av næringslivet som produserer varer og tenester til 
oljeindustrien. Signala verksemdene i industrien totalt sett gav i Statistisk sentralbyrå 
sitt konjunkturbarometer ser likevel ut til å ha vore langt meir positive enn den faktiske 
utviklinga i produksjonen.  
 
Ved utgangen av mai var det 12 300 deltakarar i ordinære arbeidsmarknadstiltak, dette 
svarar til ein auke på 400 personar samanlikna med tala for mai i fjor. Sesongjusterte tal 
viser at tiltaksaktiviteten har halde seg om lag uendra frå årsskiftet.  
 
Endringane i arbeidsløysa dei siste 2-3 åra har i stor grad samanheng med endringar i 
etterspurnaden etter arbeidskraft innanfor industrien. Talet på permitterte er ein god 
indikator på utviklinga i industrien. Ved utgangen av mai var det 9 900 heilt eller delvis 
permitterte, dette er 27 % færre enn i mai i fjor. Korrigert for vanlege sesongmessige 
svingingar har det vore ein nedgang i talet på permitterte frå årsskiftet, permitteringane 
er no på om lag same nivå som sommaren 1999. Den sterke nedgangen i talet på 
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permitterte den siste månaden kan tyda på at etterspurnaden etter arbeidskraft i 
industrisektoren ikkje fell så mykje som tidlegare.  
 
Figur 3.2. Talet på permitterte januar 1997 – mai 2001. Sesongjustert 3 månaders 
glidande gjennomsnitt. 

 
Kjelde: Aetat 
 
Figur  3.3 viser at talet på permitterte i prosent av arbeidsstyrken jamt over er større på 
Vestlandet og i Nord-Noreg enn på Austlandet. Dette har samanheng med at industrien 
er viktigare i desse områda og at permitteringar i stor grad finn stad i industrien og i 
bygg og anlegg.  
 
Figur 3.3 Talet på permitterte (summen av heilt permitterte og delvis permitterte 
arbeidssøkjarar) i prosent av arbeidsstyrken. Mai 2001. 
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Figur 3.4. Endringar i talet på permitterte (summen av helt permitterte og delvis 
permitterte) etter fylke.  Endringar i prosent frå mai 2000 til mai 2001. 
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Kjelde: Aetat 
 
Figur 3.4 viser at det har vore ein stor nedgang i permitteringane over heile landet frå 
mai i fjor til mai i år bortsett frå i Finnmark. Talet på permitterte er mellom anna nesten 
halvvert i Rogaland slik at permitterte i prosent av arbeidsstyrken i dette fylket no er på 
linje med landsgjennomsnittet. Auken i permitteringane i Finnmark skuldast problem 
med råstofftilgangen til fiskeindustrien. 
 
 
 
Figur 3.5 Endringar i talet på heilt arbeidslause etter fylke. Prosentvis endring frå 
november 1999 til november 2000, og frå mai 2000 til mai 2001. 
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Figur 3.5  illustrerer korleis endringane på arbeidsmarknaden har gitt seg utslag i 
endringar i arbeidsløysa i dei ulike fylka. Frå november 1999 til november 2000 var det 
ein samla vekst i arbeidsløysa på 4 %. Auken i arbeidsløysa i denne perioden var 
hovudsakleg konsentrert om kystfylka frå Vest-Agder og nordover. I november 2000 var 
det ein auke i arbeidsløysa i Rogaland med heile 43 % samanlikna med same tid året før. 
Også i andre kystfylke med mange arbeidsplassar i verftsindustrien og anna oljerelatert 
verksemd var det ein monaleg auke i arbeidsløysa.  
 
Ved årsskiftet snudde utviklinga, og tal for mai i år viser at arbeidsløysa har gått ned i 
alle fylke så nær som i Sogn og Fjordane. Denne utviklinga skuldast mellom anna at 
produksjonen i industrisektoren generelt har teke seg opp. I Rogaland, som lenge har 
hatt ein vekst i arbeidsløysa, var det 11 % færre arbeidslause ved utgangen av mai i år 
samanlikna med mai i fjor. I Vest-Agder og Nord-Trøndelag er det også nedgang i 
arbeidsløysa etter ein periode  med auke i arbeidsløysa. Vestfold har den aller sterkaste 
nedgangen i arbeidsløysa. Dette må mellom anna sjåast i samanheng med nedgangen i 
permitteringane i desse fylka.  
 
Arbeidsløysa blant menn er meir utsett for svingingar i konjunkturane en tilfellet er for 
kvinner. Kvinnene utgjer hovudtyngda av dei sysselsette i skjerma sektor medan 
mennene dominerer sysselsetjinga i konkurranseutsett sektor. Skjerma sektor er ikkje i 
like stor grad utsett for kortsiktige svingingar i konjunkturane. Dette forklarar kvifor  
 
Figur 3.6. Endringa i talet på arbeidslause menn og kvinner. Prosentvis endring frå 
november 1999 til november 2000, og frå mai 2000 til mai 2001. 

 
Kjelde: Aetat 
 
arbeidsløysa auka noko blant menn frå 1999 til 2000 medan ho held seg relativt stabil for 
kvinner. 
 
Figur 3.6 viser endringa i talet på arbeidslause menn og kvinner frå november 1999 til 
november 2000, og frå mai 2000 til mai 2001. I november 2000 var det 1 900 fleire 
arbeidslause menn enn same månad året før, medan det tilsvarande var 300 fleire 
arbeidslause kvinner. I denne perioden var det eit fall i oljeinvesteringane som førte til 
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lågare produksjon i deler av industrien som er sterkt mannsdominert. Vi ser at 
endringane i arbeidsløysa går i same retning for kvinner som for menn, men utslaga er 
mindre markante for kvinner. 
 
Ved utgangen av mai var det 3 500 færre heilt arbeidslause menn og 900 færre heilt 
arbeidslause kvinner enn same tid i fjor. Også blant kvinner har arbeidsløysa gått litt ned 
frå mai i fjor til i år. Nedgangen skuldast truleg færre arbeidslause kvinner med 
yrkesbakgrunn frå industrien og frå serviceyrka.  
 
 
Figur 3.7 Endring i talet på arbeidslause etter yrkesbakgrunn. Prosentvis endring frå 
november 1999 til november 2001 og frå april 2000 til april 2001.  

Kjelde: Aetat 
 
Nedgangen i arbeidsløysa har kome blant personar med yrkesbakgrunn frå yrke i 
konkurranseutsett sektor. Størst prosentvis nedgang i arbeidsløysa er det blant personar 
med bakrunn frå tekniske og naturvitskaplege yrke. Denne yrkesgruppa inkluderer 
ingeniørar og anna teknisk fagpersonell i industrien.  
 
Yrkesgruppa gruve- sprengingsarb , olje- og gassutvinning er ei lita yrkesgruppe som 
inkluderer dei som arbeider i oljeindustrien. Utviklinga i oljesektoren gir i seg sjølv ei lita 
endring i arbeidsløysa samla, men er ein viktig indikator på sysselsetjingstilhøva i 
oljerelatert verksemd generelt. I industrisektoren er det mange sysselsette, og den 
relative nedgang i arbeidsløysa for personar med yrkesbakgrunn frå industrien gir seg 
utslag i ein kraftig reduksjon i talet på arbeidslause. Ved utgangen av april var det 1 500 
færre arbeidslause i industrisektoren samla enn samanlikna med same tid året før.  
 
I yrkesgruppa bygg- og anlegg har det vore ein nedgang arbeidsløysa i byggfaga som 
følgje av høg byggjeaktivitet.  
 
Innanfor mellom anna undervisningsarbeid og sjukepleie- og helsevernarbeid er 
arbeidsløysa generelt låg innanfor dei fleste yrke. Det har vore noe auke i arbeidsløysa 
for personer med bakgrunn frå desse yrkesgruppene. Dette er og i samsvar med 
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resultata frå Bedriftsundersøkelsen som tyder på noko redusert mangel på denne typen 
arbeidskraft.  
 
Ved utgangen av mai utgjorde dei heilt arbeidslause samla 1,9 % av folkemengda 
mellom 16 og 66 år. Figur 3.8 viser at det relativt sett er flest arbeidslause blant 
personar mellom 20 og 30 år. Færrast arbeidslause finn vi i aldersgruppa under 20 år, 
dette skuldast at yrkesfrekvensen blant dei aller yngste er lågare enn i dei andre 
aldersgruppene, samt at dei unge er ei prioritert gruppe på arbeidsmarknadstiltak. 
 
Figur 3.8. Heilt arbeidslause ved utgangen av mai 2000 i prosent av folkemengdai ulike 
aldersgrupper. 10 

 
Kjelde: Aetat og SSB 
 
 
Figur 3.9 viser endringane i arbeidsløysa i dei ulike aldersgruppene når vi tar omsyn til 
tilsvarande endringar i folkemengda. Frå november 1999 til november 2000 auka 
arbeidsløysa i alle aldersgrupper så nær som for aldersgruppa 60 år og over der 
arbeidsløysa blei redusert med 13 %. Dette er i tråd med utviklinga dei siste par åra og 
skuldast ein reduksjon i arbeidstilbodet blant dei eldste i arbeidsstyrken. Mellom anna 
har truleg ordninga med Avtalefesta Pensjon (AFP) ført til at fleire eldre trekkjer seg ut 
av arbeidsmarknaden. Dersom vi tar omsyn til endringane i folkemengda i dei ulike 
aldersgruppene auka arbeidsløysa mest blant dei under 20 år i denne perioden.  
 
Det siste halve året har arbeidsløysa gått ned i alle aldersgrupper. Arbeidsløysa held fram 
med å falla sterkt for dei over 60 år. Også blant dei unge mellom 20 –24 år har det vore 
ein markant nedgang i arbeidsløysa. Når vi tar omsyn til endringane i folkemengda har 
arbeidsløysa gått ned med 10 %  i denne aldersgruppa frå mai i fjor til mai i år. Noko av 
denne nedgangen kan skuldast at ungdom i denne aldersgruppa er prioriterte når det 
gjeld arbeidsmarknadstiltak, men den positive utviklinga kan og tyda på at det no er 
lettare å koma inn på arbeidsmarknaden enn for eit år sidan. 
 
 
 
 
 
 

                                          
10 Folkemengda per 1. januar 2001 etter ”Middelalterntivet ”i SSB si framskriving av folkemengda. 
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Figur 3.9 Endringar i talet på arbeidslause etter alder når vi tar omsyn til endringane i 
folkemengda. Prosentvis endring frå november 1999 til november 2000 og frå mai 2000 
til mai 2001. 11 

 
Kjelde: Aetat og SSB 
 
Figur 3.10. Endring i talet på arbeidslause framandspråklege samanlikna med 
endringane i talet på arbeidslause i heile arbeidsstyrken. Endring i prosent frå november 
1999 til november 2000 og frå april 2000 til april 2001. 

 
 
Kjelde: Aetat 
 
 
 

                                          
11 Folkemengda per 1. januar 2000 og 2001 etter ”Middelalterntivet” i SSB si framskriving av folkemengda.  

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

16-19 20-24 25-29 30-49 50-59 60-66 I alt

Nov. 1999 - nov. 2000 Mai  2000  - mai 2001

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

November 1999 -  november 2000 April 2000 -  april 2001

Framandspåklege Alle i arbeidsstyrken



3. Utviklinga på arbeidsmarknaden det siste halve året 

Rapport om arbeidsmarkedet  Nr. 1/2001                                                         Aetat 

45

Figur 3.10 samanliknar endringane i arbeidsløysa for framandspråklege med endringane i 
arbeidsløysa generelt i arbeidsstyrken. Frå november 1999 til november 2000 var det ein 
auke i arbeidslause framandspråklege på 7%, medan arbeidsløysa blant alle i 
arbeidsstyrken auka med 4 %. I perioden frå april 2000 til april 2001 vart arbeidsløysa 
blant dei framandspråklege redusert med 1 % mot 3 % i heile arbeidsstyrken sett under 
eit. Vi ser dermed at utviklinga blant dei framandspråklege har vore litt mindre gunstig 
enn for arbeidsløysa totalt sett.  
 
 
3.2 Utviklinga i talet på yrkesvalhemma 
 
Figur 3.11. Yrkesvalhemma registrert ved Aetat. 1999, 2000 og 2001. 

Kjelde: Aetat 
 
Ved utgangen av mai er det registrert 64 200 yrkesvalhemma ved Aetat. Det er no 
registrert fleire yrkesvalhemma enn heilt arbeidslause ved Aetat.  
 
Utover i år 2000 fekk vi ein sterk auke i tilgangen på nye yrkesvalhemma, medan 
avgangen heldt seg relativt stabil. Dette har førte til ein jamn auke i talet på 
yrkesvalhemma. Auken i tilgangen av nye yrkesvalhemma er i stor grad personar som 
blir tilvist frå Trygdeetaten. Auken i sjukefråværet og innstramming i tilgangen til 
uføretrygd gir seg utslag i at fleire personar kjem under attføring.  
 
Aetat reknar med at talet på yrkesvalhemma vil auka også i tida framover, men veksten 
vil venteleg avta noko mot slutten av året. Ein stor prosentdel av dei yrkesvalhemma går 
gjennom ein lengre periode under attføring. Auken i tilgangen på nye yrkesvalhemma vil 
difor gi seg utslag i at talet på yrkesvalhemma vil halda seg på eit høgt nivå i åra 
framover.  
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Figur 3.12. Prosentvis endring i talet på yrkesvalhemma etter aldersgruppe når vi tar 
omsyn til endringane i folkemengda. Frå november 1999 til november 2000, og frå mai 
2000 til mai 2001.12   

 
Kjelder: Aetat og SSB 
 
Når vi tar omsyn til endringane i folkemengda var det ein auke i talet på yrkesvalhemma 
med 8 % frå november 1999 til november 2000. Det var ein auke i alle aldersgrupper så 
nær som for ungdom under 20 år og for personar over 60 år.  I perioden frå mai 2000 til 
mai 2001 var det ein samla auke på 9 % korrigert for endringar i folkemengda.  Figur 
3.12 viser at det har vore ein auke i veksten talet på yrkesvalhemma for alle over 30 år, 
medan veksten er redusert i aldersgruppa 20 – 29 år. For ungdom under 20 år har det 
vore ein reduksjon i talet på yrkesvalhemma. Det siste året har det vore ein kraftig auke 
i talet på yrkesvalhemma over 50 år. Dette skuldast truleg strengare krav om at attføring 
skal vera prøvd før ei eventuell uføretrygd.  
 
Ved utgangen av mai er det 33 700 yrkesvalhemma menn og 30 400 yrkesvalhemma 
kvinner registrert ved Aetat. Figur 3.13 viser at det er vekst i talet på yrkesvalhemma 
blant begge kjønn, men veksten er klart sterkare for kvinner enn for menn, medan det 
framleis er fleire yrkesvalhemma menn enn kvinner. Samanliknar vi perioden frå 
november 1999 til november 2000 med perioden frå mai i fjor til i år, finn vi også ein 
kraftigare auke blant kvinner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
12 Folkemengda per 1. januar 2000 og 1. januar 2001 etter ”Middelalterntivet” i SSB si framskrivingg av 
folkemengda.   
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Figur 3.13. Endringar i talet på yrkesvalhemma etter kjønn. Prosentvis endring frå 
november 1999 til november 2000, og frå mai 2000 til mai 2001.  

 
Kjelde: Aetat 
 
 
Figur 3.14. Prosentvis endring i talet på yrkesvalhemma fordelt på fylke. Frå april 2000 
til april 2001.  

Kjelde: Aetat 
 
Figur 3.14 viser den relative veksten i talet på yrkesvalhemma frå april 2000 til april i år. 
I landet sett under eit var det ein vekst i  talet på yrkesvalhemma på 11 % i denne 
perioden. Alle fylka opplevde ein vekst i talet på yrkesvalhemma. Den sterkaste veksten 
fann stad i Østfold, Møre og Romsdal og Telemark der det var ein auke i talet på 
yrkesvalhemma på 16 %. Lågast vekst var det i Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane.  
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Figur 3.15. Yrkesvalhemma i prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av april 2001 
fordelt på fylke.  
 

Kjelde: Aetat 
 
Ved utgangen av april utgjorde dei yrkesvalhemma  2,7 % av arbeidsstyrken på 
landsbasis. Dei tre nordlegaste fylka har relativt sett flest yrkesvalhemma, men også i 
Telemark, Aust- Agder og i Nord- Trøndelag  er det mange yrkesvalhemma målt i prosent 
av arbeidsstyrken. I Akershus, Oslo, Rogaland og Sogn og Fjordane er det relativt sett 
færrast yrkesvalhemma.  
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4. Arbeidsgiveres vurdering av møtet med Aetat 
 
Denne artikkelen presenterer noen resultater fra Aetats brukerundersøkelse av 
arbeidsgivere 2000. Undersøkelsen er rettet inn mot arbeidsgivere som meldte 
rekrutteringsoppdrag til Aetat i perioden mai til oktober 2000. 
 
Arbeidsgiverne gir på en skala fra 1 til 6 i gjennomsnitt karakteren 4 på kontakten med 
Aetat ved rekruttering. Dette viser at de stort sett er tilfredse i møtet med Aetat. 
Kundeservice, oppfølging av oppdrag, tilgjengelighet pr telefon og kapasitet til å ta i mot 
oppdrag vurderes mest positivt, Aetats bransjekunnskap minst. Dette kan bety at Aetat 
bør konsentrere innsatsen mer i retning av å bedre kjennskapen til de enkelte bransjenes 
særegenheter og behov. 
 
I brukerundersøkelsen av arbeidsgivere i 1997 var den gjennomsnittlige vurderingen 4,7. 
Dette tyder på at arbeidsgiverne har blitt noe mindre fornøyd med Aetat. Utvalget for 
undersøkelsen har vært noe endret siden 1997, men disse endringene kan ikke alene 
forklare nedgangen i antall tilfredse. Endring i ledighetsnivået kan være en mulig 
forklaring. I og med at arbeidsmarkedet har blitt strammere siden 1997, kan det ha blitt 
mer krevende å møte arbeidsgivers forventninger til arbeidssøkernes kompetanse. 
Arbeidsgivere som har meldt flere oppdrag ledig ved Aetat er mer fornøyd enn de som 
bare har meldt ett. Dette kan innebære en utfordring for Aetat i å gi et godt 
førsteinntrykk ovenfor nye brukere. Andre halvår 2000 ble deler av Aetats 
rekrutteringstjeneste lagt om til betalingsbaserte tjenester. At arbeidsgivere måtte betale 
for enkelte tjenester de tidligere fikk vederlagsfritt, kan ha slått ut på vurderingen. For 
øvrig foregikk innsamlingen av data i en periode da medieomtalen av Aetat var svært 
negativ, noe som også kan ha virket inn på arbeidsgivernes tilbakemeldinger.  
 
Arbeidsgivere er godt fornøyd med samarbeid om arbeidsmarkedstiltak og bistand fra 
Aetat Arbeidslivstjeneste, for begge disse tjenestene gis karakteren 4,5 i gjennomsnitt. 
 
Gjennomslaget til internett-tjenesten aetat.no har økt betydelig siden 1997. Mens 10 
prosent av brukerne oppga å ha besøkt tjenesten i 1997, har antallet økt til 40 prosent i 
2000. 30 prosent oppgir å ha gjort aktivt bruk av tjenesten gjennom å hente inn 
informasjon, ved å legge ut ledige stillinger eller å søke etter arbeidskraft.  
 
4.1 Formål og bakgrunn for brukerundersøkelsen 
 
Aetat yter service rettet mot arbeidssøkere og arbeidsgivere gjennom en rekke 
forskjellige tjenester, og det gjennomføres regelmessig brukerundersøkelser rettet mot 
brukergruppene. Den sterke etterspørselen etter arbeidskraft de siste årene har gitt økt 
fokus på å målrette Aetats service og tjenester mot arbeidsgiveres behov. Undersøkelsen 
er først og fremst konsentrert om Aetats rekrutteringstjeneste, men inkluderer også 
spørsmål om øvrig tjenestetilbud, herunder internett-tjenesten www.aetat.no.  
 
Vi henvendte oss til bedrifter eller virksomheter som hadde meldt inn ett eller flere 
rekrutteringsoppdrag ved Aetat i perioden mai-oktober 2000. Opplysningene er hentet 
fra Aetats register over oppdrag. Undersøkelsen er gjennomført postalt, med en purring, 
og svarprosenten er på 60 prosent (2700 bedrifter).  
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4.2 Arbeidsgiveres tilfredshet med Aetats rekrutteringsbistand 
 
Bedriftene ble bedt om å vurdere sider ved Aetats bistand i forbindelse med rekruttering 
gjennom 8 spørsmål på en skala fra 1-6. Blant de som ga en vurdering på alle 
spørsmålene, er gjennomsnittskarakteren 4.  
 
Figur 4.1 viser gjennomsnittlig vurdering på de enkelte spørsmålene. Arbeidsgiverne er 
mest tilfredse med generell kundeservice, men er også positive til tilgjengelighet, 
kapasitet og Aetats oppfølging av oppdrag. De er minst fornøyd med Aetats 
bransjekunnskap, det samlede tjenestetilbudet og nytten av rekrutteringsbistanden med 
hensyn til å finne søkere. Det er få som er direkte misfornøyd, men for spørsmålene 
nytte av bistand og bransjekunnskap, gir over 40 prosent av arbeidsgiverne karakteren 3 
eller lavere. Det generelle bildet for disse to spørsmålene er annerledes enn for de andre 
ved at flere gir lav karakter og færre toppkarakter. Det kan være at arbeidsgiverne er 
relativt sett mer kritiske på disse punktene, i og med at effekten når det gjelder om og 
hvor godt ledige stillinger blir besatt, er av høy viktighet for arbeidsgiverne.  
 
Figur 4.1: Tilfredshet med Aetat. Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 6. 
 

 
Kilde: Aetat 
 
Arbeidsgiveres tilfredshet med Aetat etter bransje går frem av figur  4.2. Det er stort sett 
sammenheng mellom hvor fornøyd bedriftene innen ulike bransjer er totalt og spesifikt 
for de enkelte spørsmålene. Arbeidsgivere innen undervisning/ barnehage og 
helse/velferd vurderer Aetat mer positivt enn andre. Arbeidsgivere innen 
forretningsmessig tjenesteyting, transport, varehandel og bygg og anlegg er minst 
positive. 
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Figur 4.2: Tilfredshet med Aetat etter bransje. Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 6. 
 

Kilde: Aetat 
 
Figur 4.3 viser at virksomheter som har meldt flest oppdrag er mer fornøyd enn andre. 
Dette dreier seg nesten utelukkende om barnehager. Dette kan reflektere positive 
erfaringer med bedriftstjenester, da tjenestene vikarutleie og vikarpool-ordninger har 
vært utbredt innen sektoren. Det er likevel vanskelig å fastslå dette sikkert, da det i 
undersøkelsen ikke er lagt opp til at arbeidsgivere skulle skille mellom ordinære og 
betalingsbaserte rekrutteringstjenester i sine tilbakemeldinger. Dette kan også være 
uttrykk for at arbeidsgivere som bruker Aetat jevnlig ved rekruttering er mest fornøyd, 
og at Aetat dermed må jobbe for å skape et bedre førstegangsinntrykk ovenfor nye 
brukere. 
 
Figur 4.3: Tilfredshet med Aetat etter antall oppdrag tilmeldt i undersøkelsesperioden.  
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 6. 

 Kilde: Aetat 
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Det er ingen forskjell i tilfredshet mellom arbeidsgivere som har fått bistand for kun 
midlertidige og kun faste stillinger, jf. figur 4.4 I de tilfeller der Aetat har vært involvert 
ved rekruttering til både faste og midlertidige stillinger, er arbeidsgiverne noe mer 
fornøyde enn ellers. Arbeidsgivere som ikke vurderer Aetats innsats som avgjørende for 
at stillinger ved bedriften har blitt besatt, gir tydelig lavere karakter. Likevel er det verdt 
å merke seg at også disse bedriftene gir over middels karakter til Aetats 
rekrutteringstjeneste. 
 
Figur 4.4: Tilfredshet med Aetat etter type stillinger Aetat har bidratt til å få besatt.  
Gjennomsnitt på en skala fra 1 til 6. 
 

Kilde: Aetat 
 
Arbeidsgiverne vurderte også hvor enige de var i følgende utsagn: 
 
 
Figur 4.5: Enig eller uenig i uttalelsen? Gjennomsnitt på skala fra 1-6 
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Variasjonene er ikke store, men Aetat vurderes også her mest positivt med hensyn til 
variable som sier noe om håndtering av kundeforholdet. Vi ser igjen at arbeidsgivere gir 
noe lavere karakter til den spesifikke servicen i forhold til de mer generelle uttalelsene. 
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4.3 Vurdering 1997 og 2000 
 
Undersøkelsen tyder på at arbeidsgiverne er noe mindre fornøyd enn de var i forrige 
brukerundersøkelse som ble gjennomført i 1997. Særlig har andelen som gir 
toppvurdering (karakter 5-6) gått ned, mens flere er middels fornøyde (karakter 3-4).  
 
Tabell 4.1: Andel fornøyde arbeidsgivere 1997 og 2000 (karakter 4-6) 

 1997 2000 Differanse 
Kapasitet til å ta imot oppdrag 89 % 72 % -16 % 
Bransjekunnskap 71 % 51 % -20 % 
Oppdraget fulgt opp som avtalt 91 % 76 % -15 % 
Aetats kundeservice 92 % 79 % -13 % 
Nytte av bistanden 75 % 59 % -16 % 

Kilde: Aetat 
 
Utvalget for brukerundersøkelsen 2000 var noe annerledes enn i 1997, derfor er 
resultatene ikke direkte sammenliknbare.13 Nedgangen i tilfredshet er likevel så klar at 
den ikke kan forklares av dette alene. Variasjonen i vurdering mellom bransjer er ikke 
stor nok til at endringer i populasjonen av oppdrag kan ha noen avgjørende betydning. 
Mønsteret i svarene tilsvarer i tillegg forrige undersøkelse. Arbeidsgivere er fremdeles 
mest fornøyd med generell service, tilgjengelighet og håndtering av oppdraget, og minst 
med bransjekunnskap og nytte av bistanden konkret ved rekruttering. Det er fremdeles 
arbeidsgivere fra de samme bransjene som er mest fornøyd (Offentlig sektor og industri) 
og minst fornøyd (varehandel og bygg- og anlegg). Nedgangen har slått sterkest ut i 
vurdering av bransjekunnskap, som også var det området arbeidsgivere var minst 
fornøyd med i sist undersøkelse.  
 
4.4 Tiltakssamarbeid og bistand fra Aetat Arbeidslivstjeneste 
 
40 prosent av arbeidsgiverne har samarbeidet med Aetat om arbeidsmarkedstiltak.  
8 prosent har mottatt bistand fra Aetat Arbeidslivstjeneste. Arbeidsgiverne gir karakteren 
4,5 i gjennomsnitt på begge tjenester, hvilket viser at de er godt fornøyd.  
 
4.5 Bruk av internett-tjenesten aetat.no 
 
40 prosent av arbeidsgiverne har besøkt aetat.no, mot 10 prosent i 1997. 30 prosent har 
gjort aktivt bruk av tjenesten enten gjennom innhenting av informasjon, ved å legge ut 
ledige stillinger eller søke etter arbeidskraft. Det forstås her som om arbeidsgiverne har 
benyttet tjenesten aktivt, i motsetning til de som kun har vært innom og besøkt 
nettstedet. 
 
Arbeidsgivere innen offentlig sektor og hotell og restaurant har i størst grad både besøkt 
og benyttet tjenesten. Innen forretningsmessig tjenesteyting og industri er det også 
mange som har besøkt tjenesten, men disse bransjene er ikke de ivrigste brukerne.  
 
Aetat.no besøkes og brukes minst av arbeidsgivere innen varehandel. For undervisning/ 
barnehage er det relativt mange som har besøkt tjenesten, mens få har benyttet den. 

                                          
13 Kun oppdrag som inneholdt en stilling var inkludert i 1997, og arbeidsgivere ble da bedt om å gi sin 
vurdering i tilknytning til det bestemte oppdraget og ikke generelt som brukere av Aetats tjenester. 
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Tabell 4.2: Besøk/ bruk av Aetat.no etter bransje. I prosent 

Besøkt Benyttet 
Jordbruk, skogbruk, fiske 37 % 27 % 
Industri, berkverk etc 50 % 34 % 
Bygg, anlegg 43 % 33 % 
Varehandel 29 % 20 % 
Hotell, restaurant 50 % 44 % 
Transport, post etc 40 % 31 % 
Forretningsmessig tjenesteyting 51 % 29 % 
Offentlig administrasjon 56 % 44 % 
Undervisning, barnehage 33 % 19 % 
Helse, velferd 39 % 32 % 
Annen tjenesteyting 36 % 26 % 
Gjennomsnitt 40 % 30 % 
Kilde: Aetat 
 
Den vanligste grunnen til at Aetats brukere blant arbeidsgivere ikke har benyttet 
aetat.no, er at bedriften i liten grad benytter internett. Kun 12 prosent av arbeidsgiverne 
tror de ikke finner aktuelle søkere via aetat.no.  
 
39 prosent av arbeidsgiverne sier at aetat.no vil være en del av bedriftens 
rekrutteringsstrategi i fremtiden, 44 prosent svarer vet ikke, mens 17 prosent sier nei. 
Andelen usikre er dermed høy, mens få er sikre på at de ikke vil benytte tjenesten.  
 
Det er bare 11 prosent av de som har besøkt aetat.no, som ikke ser dette for seg som en 
del av bedriftens fremtidige rekrutteringsstrategi. 53 prosent svarer bekreftende, 36 
prosent vet ikke. Det er også 32 prosent av de som ikke har besøkt aetat.no som svarer 
ja på spørsmål om aetat.no er en del av fremtidig rekrutteringsstrategi, og bare 20 
prosent svarer nei. Dette tyder på stort potensiale også blant de som ikke benytter 
tjenesten i dag. 
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5. Ledigheten målt ved AKU og registrert hos Aetat  

 
I Norge måles arbeidsledighet ved både Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftsundersøkelser (AKU) og registrerte helt ledige i Aetats registre. I noen 
tilfeller brukes også summen av registrerte helt ledige og personer på ordinære 
arbeidsmarkedstiltak for å belyse utviklingen på arbeidsmarkedet. I denne artikkelen har 
vi sett på i hvilken grad utviklingen i tallet på AKU-ledige og registrerte ledige viser 
tilsvarende utviklingstrekk, hvilken størrelse som tidligst fanger opp konjunkturendringer 
og egner seg best for kortsiktige analyser av arbeidsmarkedet og utviklingen i norsk 
økonomi. Vi har benyttet kvartalsvise arbeidsledighetstall for perioden 1. kvartal 1983 –
1. kvartal 2001. 

  
Utviklingen i antall arbeidsledige i henhold til AKU og utviklingen i antall registrerte helt 
ledige viser stort sett de samme utviklingstrekkene i perioden 1983-2001, mens summen 
av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere i mindre grad samvarierer med AKU-ledige.  
 
Det er ingen systematiske tegn til at verken AKU-ledige eller registrerte helt ledige 
fanger opp endringer på arbeidsmarkedet tidligst, men det er tegn til at utslagene blir 
noe kraftigere i AKU enn i registertallene ved endringer på arbeidsmarkedet. Som følge 
av at AKU er en utvalgsundersøkelse er det mer tilfeldige svingninger i AKU-ledigheten 
enn registrerte ledige. Samtidig har AKU  lengre produksjonstid enn registrerte ledige. 
Dette trekker i retning av at registrerte ledige fanger opp endringer i arbeidsledigheten 
på en sikker måte tidligere enn AKU. Blant annet er det grunn til å tro at den betydelige 
veksten i AKU-ledigheten i 4. kvartal 1999 og 1. kvartal 2000 ikke var forankret i en reell 
utvikling på arbeidsmarkedet. Også i forbindelse med den begynnende 
konjunkturnedgangen i 1987 kan tilfeldige utslag i AKU-ledigheten ha vanskeliggjort 
tolkningen av utviklingen i arbeidsledigheten. I tillegg blir de registrerte ledighetstallene 
offentliggjort månedlig, mens AKU er kvartalsvis. Dette tilsier også at analyser av 
registertallene fanger opp endringer på arbeidsmarkedet raskere enn AKU. 
 
Det er definisjonsmessige forskjeller i AKU-ledige og helt ledige. Dette bidrar bla. til at 
AKU kan gi informasjon om langtidsledighet og ledighet innenfor aldersgrupper som 
nyttig supplement til Aetats statistikk. AKU-ledige benyttes for internasjonale 
sammenligninger. I tillegg til å gi informasjon om arbeidsledighet gir AKU også viktig 
informasjon om sysselsetting og yrkesdeltakelse. Da Aetats ledighetsstatistikk er en 
totaltelling av alle som registrerte arbeidssøkere kan statistikken gi detaljerte tall etter 
ulike kjennetgn som alder, geografi, yrke m.m. 

 
 
5.1 Innledning 
 
Det knytter seg stor interesse til utviklingen i antall arbeidsledige. Utviklingen i 
arbeidsledigheten er blant annet en viktig indikator for hvilken konjunktursituasjon norsk 
økonomi er i, og derigjennom hvilke virkemidler som bør brukes i den økonomiske 
politikken. Arbeidsledighet kan også ha store kostander for den enkelte ledige, og det er 
derfor en målsetning å legge forholdene til rette for at lav ledighet er forenlig med en 
stabil økonomisk utvikling. 
 
I Norge benyttes både arbeidsledighet målt ved Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftsundersøkelser (AKU) og registrerte helt ledige i Aetats registre. I noen 
tilfeller brukes også summen av registrerte helt ledige og personer på ordinære 
arbeidsmarkedstiltak for å belyse utviklingen på arbeidsmarkedet. 
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I denne artikkelen vil vi se på i hvilken grad utviklingen i tallet AKU-ledige og registrerte 
ledige viser tilsvarende utviklingstrekk, hvilken størrelse som tidligst fanger opp 
konjunkturendringer og egner seg best for kortsiktige analyser av arbeidsmarkedet og 
utviklingen i norsk økonomi. 

   
V benytter Aetats arbeidsmarkedsstatistikk og arbeidsledige i h.h.t. AKU i perioden 1983-
2000. 
 
 
 
5.2 Definisjoner 
 
I dette avsnittet gjør vi rede for definisjonene av noen de viktigste begrepene som 
omhandles i artikkelen. Vi viser forøvrig til egen ramme i begynnelsen av rapporten. 
 
Registrerte helt ledige 
Registrerte arbeidssøkere uten arbeidsinntekt de siste 2 ukene og som ikke deltar på 
arbeidsmarkedstiltak. Registrerte helt ledige skal være disponible for arbeidsmarkedet. 
Benevnelsene helt ledige og registrerte ledige benyttes også. 
 
Ordinære tiltaksdeltakere 
Ordinære arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak. 
 
AKU 
Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en utvalgsundersøkelse som blir gjennomført 
kvartalsvis av Statistisk sentralbyrå. Denne undersøkelsen klassifiserer den yrkesaktive 
befolkningen (16-74 år) som sysselsatte, arbeidsledige og utenfor arbeidsstyrken. I 
tillegg til å si noe om arbeidsledigheten gir derfor AKU bla. nyttig informasjon om 
yrkesaktivitet som Aetat ikke har informasjon om i sine registre.  
 
Vi skal imidlertid i denne artikkelen konsentrere oss om den delen av arbeidsstyrken som 
er arbeidsledige. 
 
AKU-ledige 
Arbeidsledige i hht. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser (AKU). Personer 
som ikke utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i 
undersøkelsesuken, men som ved å kontakte Aetat, svare på annonse eller lignende, 
gjorde forsøk på å skaffe seg arbeid i løpet av de fire siste ukene. De må kunne ta på seg 
arbeid i løpet av de to neste ukene. 
 
Det er arbeidsledigheten målt ved AKU som brukes ved internasjonale sammenligninger.  
 
Forskjeller i definisjonen mellom AKU-ledige og registrerte helt ledige 
Tall fra AKU inkluderer også arbeidssøkere som ikke registrerer seg ved Aetat, og en del 
av de som går på arbeidsmarkedstiltak. Deltakere på arbeidsmarkedstiltak vil i AKU bli 
gruppert enten som arbeidsledige, som skoleelever og dermed utenfor arbeidsstyrken 
eller som sysselsatte.  
 
I hovedsak er det flere unge og færre eldre som er ledige i hht. AKU enn i hht. registrerte 
helt ledige. Dette har bla. sammenheng med at unge i mindre grad enn eldre har 
dagpengerettigheter og dermed noe mindre insentiver til å melde seg regelmessig til 
Aetat. Videre er mobilitetskravene til de eldste ledige dagpengemottakerne noe mindre 
enn for de yngste, noe som forklarer at det er registrert flere eldre ledige i Aetat 
sammenlignet med AKU. 
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5.3   Utviklingen i AKU-ledige, helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere 
1983-2000. 14 
 
Figur 5.1 viser utviklingen i antall AKU-ledige, registrerte ledige og summen av 
registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere i perioden 1983-2000. Figuren viser at 
forskjellene på nivået på helt ledige og AKU-ledige har vært relativt liten i perioden. I 
midten av 1980 årene var det oppgangskonjunktur med økning i arbeidsledigheten. 
Arbeidsledigheten økte deretter sterkt i perioden 1988-1993 for så å falle igjen fra 1993-
1998. Fra 1988-2000 var det bare mindre endringer i arbeidsledigheten. Både for helt 
ledige og AKU-ledige er imidlertid arbeidsledigheten i dag betydelig høyere enn i 1987.  
 
Figuren gir indikasjoner på at endringene i helt ledige og AKU-ledige samvarierer i langt 
større grad enn endringen i AKU-ledige og summen av helt ledige og ordinære 
tiltaksdeltakere. I nedgangskonjunkturen mot slutten av 1980-årene og begynnelsen av 
1990-årene økte eksempelvis antall personer på tiltak uten at antall AKU-ledige økte 
tilsvarende. 
 
Dette trenger imidlertid ikke bety at antall AKU-ledige og registrerte helt ledige fanger 
opp konjunkturutviklingen bedre enn summen av helt ledige og ordinære 
tiltaksdeltakere. Endringer i antall ordinære tiltaksdeltakere vil påvirke antall helt ledige. 
Ved en økning i antall tiltaksplasser vil personer som ellers ville vært registrert som helt 
ledige bli fremstilt i statistikken som ordinære tiltaksdeltakere, noe som innebærer en 
nedgang i antall registrerte ledige. Nedgangen i antall ledige blir imidlertid ikke like stor 
som økningen i antall personer på tiltak. Dette har sammenheng med at ordinære 
tiltaksdeltakere i mindre grad enn helt ledige søker ledige stillinger mens de er på tiltak, 
samtidig som arbeidsledige uten dagpengerettigheter oftere registrerer seg ved Aetat når 
tiltaksnivået er høyt. 
 
I nedgangskonjunkturen mot slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene 
deltok mange tiltaksdeltakere på offentlige sysselsettingstiltak. En stor andel av 
deltakerne på dette tiltaket vil i AKU svare at de er sysselsatt. Dette betyr videre at en 
økning i antall personer på offentlige sysselsettingstiltak vil kunne medføre færre AKU-
ledige og færre registrerte helt ledige. Også for andre typer tiltak vil i varierende grad en 
økning i antall personer på arbeidsmarkedstiltak gi færre AKU-ledige og færre registrerte 
ledige. Dette betyr ikke bare at antall registrerte ledige blir påvirket av endringer i antall 
tiltaksdeltakere, men at også AKU-ledige blir påvirket. Utviklingen i både AKU ledige og 
registrerte ledige bør derfor tolkes i lys av endringer i antall personer på ordinære 
arbeidsmarkedstiltak. Dette kan også bidra til å forklare hvorfor AKU-ledige og registrerte 
ledige ser ut til å samvariere i større grad enn AKU-ledige og summen av helt ledige og 
ordinære tiltaksdeltakere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
14 Det var brudd i statistikken over AKU-ledige i 1996. Bruddet medføre om lag 11.000 flere AKU-ledige fom. 
1996 enn etter gammel definisjon.  Det var brudd i statistikken over helt ledige fom. januar 1999. Bruddet 
medførte om lag 7 prosent flere registrerte helt ledige enn etter gammel definisjon. 
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Figur 5.1. 
Utviklingen i antall AKU-ledige, registrerte ledige og summen av registrerte ledige og 
ordinære tiltaksdeltakere. Gjennomsnitt for 1983-2000 
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Kilder: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser og Aetat. 
 
 
Figur 5.1 med årsgjennomsnitt antyder videre at AKU- ledigheten reagerte raskere enn 
de registrerte tallene på konjunkturnedgangen fra 1987/88 og muligens også på 
konjunkturoppgangen fra 1993. Dette vil vi undersøke nærmere i senere i artikkelen. 
 
Vi minner om at det var brudd i AKU fra 1996, noe som gav anslagsvis en isolert økning i 
AKU-ledige på 11.000 i 1996 og de påfølgende årene. Det var også brudd i antall 
registrerte ledige fra 1999, noe som gav en isolert økning på 7 prosent i 1999 og de 
påfølgende årene. 
 
 
5.4 En nærmere analyse av endringstallene for AKU-ledige og 

registrerte ledige 
 
I datamaterialet har vi tilgang til kvartalstall for perioden 1. kvartal 1983 –1. kvartal 
2001. I dette datamaterialet er det store sesongvariasjoner. For å ta hensyn til dette 
velger vi å analysere utviklingen i endringstallene, dvs differansen mellom nivået i et 
kvartal og tilsvarende kvartal året før. Når endringstallet er større enn 0, øker 
arbeidsledigheten og når endringstallet er mindre enn 0 faller arbeidsledigheten 
sammenlignet med ett år tidligere. Man kan også studere hvorvidt økningen/nedgangen i 
ledigheten forsterker seg eller avtar. 
 
I figur 5.2 har vi fremstilt utviklingen i disse endringstallene for de 3 alternative målene. 
Figuren viser at arbeidsledigheten økte spesielt mye i 1988-1990 og avtok mest omkring 
1986 og 1997-1998. 

  
Figuren bekrefter videre det inntrykket at AKU-ledige samvarierer klart sterkere med 
registrerte helt ledige enn summen av registrerte helt ledige og ordinære 
tiltaksdeltakere. I figuren er det klare indikasjoner på at summen av helt ledige og 
ordinære tiltaksdeltakere reagerer senere på konjunkturendringer enn helt ledige og 
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AKU-ledige. Dette skyldes delvis at antall personer på ordinære tiltak er politikkbestemt 
og at endring i tiltaksnivået et stykke på vei vil finne sted som følge av endringer i 
arbeidsledigheten som allerede har funnet sted. I det følgende velger vi å konsentrere 
oss om utviklingen i AKU-ledige og registrerte helt ledige. 
 
 
Figur 5.2. 
Endringen i AKU-ledige, helt ledige og summen av helt ledige og ordinære 
tiltaksdeltakere sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. 1. kvartal 1984 –1. 
kvartal 2001.15 
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Kilder: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser og Aetat. 
 
 
Vi har nå fått bekreftet at utviklingen i AKU-ledige og helt ledige følger omtrent de 
samme hovedtrekkene i hele perioden 1. kvartal 1984-1. kvartal 2001. Vi vil nå gå over 
til å analysere utviklingstrekkene på kortere sikt mer detaljert. Vi vil da ta for oss 
utviklingen i periodene 1. kvartal 1984 - 4. kvartal 1989, 1. kvartal 1988-4. kvartal 1995 
og 1. kvartal 1997-1. kvartal 2001. Enkelte av periodene overlapper hverandre noe. 
Dette for å skape et klarere bilde av utviklingen i overgangen mellom figurene. 1996 er 
utelatt pga. bruddet i AKU-ledige.  
 
 
5.4.1 Utviklingen i perioden 1. kvartal 1984 – 4. kvartal 1989 
 
Figur 5.3 viser utviklingen i antall AKU-ledige og antall helt ledige i perioden 1. kvartal 
1984 – 4. kvartal 1989. Figuren viser at arbeidsledigheten falt i midten av 1980-årene 
for så å stige kraftig mot slutten av perioden. Økningen i ledigheten nådde sitt topp-
punkt 1. kvartal 1989. De påfølgende månedene fortsatte arbeidsledigheten å øke, men 
veksten avtok betydelig. 
 
I følge figur 5.3 viser utviklingen i registrerte ledige et langt jevnere forløp enn AKU-
ledigheten over hele perioden. Dette gir indikasjoner på at endringer i utviklingen i 

                                          
15 Vi har justert for brudd i helt ledige fra januar 1999, mens endringstall for AKU i 1996 da det var 
brudd er utelatt. 
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registrerte ledige i større grad kan betraktes som endringer på arbeidsmarkedet, mens 
endringer i utviklingen i AKU-ledigheten også kan skyldes tilfeldige svingninger i og med 
at AKU er en utvalgsundersøkelse. 
 
 
Figur 5.3. 
Utviklingen i antall AKU-ledige og antall helt ledige. Endringen sammenlignet med 
tilsvarende kvartal året før. 1. kvartal 1984 – 4. kvartal 1989.  
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Kilder: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser og Aetat. 
 
Figuren viser videre at AKU-ledigheten tilsynelatende reagerte noe raskere på svekket 
konjunkturer mot slutten av 1980 årene. Allerede 1. kvartal 1987 var det økning i AKU-
ledigheten, mens økningen i tallet på registrerte ledige først fant sted fra 1. kvartal 1989 
sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Imidlertid ser vi at AKU-ledigheten faller 
litt igjen i 2. og 3. kvartal 1987. På bakgrunn av utviklingen i AKU-ledigheten kvartalene 
før og kvartalene etter 1. kvartal 1987 kan man ikke utelukke at veksten 1. kvartal 
skyldes tilfeldige svingninger i AKU og at deler av veksten i AKU-ledigheten fra 1986 til 
1987 i gjennomsnitt skyldes et tilfeldig høyt ledighetstall i AKU 1. kvartal 1987. 
 
Selv når man tar hensyn til et eventuelt tilfeldig høyt AKU-tall i 1. kvartal 1987, kan det 
se ut som om AKU-ledigheten begynner å stige noe tidligere enn helt ledige i denne 
nedgangskonjunkturen. Dette kan delvis skyldes at nedgangen i antall registrerte ledige 
var sterkere i midten av 1980-årene enn blant AKU-ledige slik at det tok lengre tid før et 
svekket arbeidsmarked gav seg utslag i økning i registrerte ledige selv om 
nedgangstakten ble svekket. 
 
Dersom man også tar i betraktning usikkerheten knyttet til AKU-ledige på 
observasjonstidspunktet og at AKU har noe lengre produksjonstid enn helt ledige, er det 
derfor ikke gitt at analyse av utviklingen i AKU-ledige ville gitt en vesentlig tidligere 
konklusjon om en svakere utvikling på arbeidsmarkedet enn en analyse av utviklingen i 
registrerte ledige ved inngangen til den store konjunkturnedgangen. 
 
Den avtakende veksten i arbeidsledigheten ser AKU og registertallene ut til å ha fanget 
opp omtrent samtidig i begynnelsen av 1989, men AKU fanger dette muligens litt 
sterkere opp en utviklingen i registertallene. 
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5.4.2. Utviklingen 1. kvartal 1990 –4. kvartal 1995 
 
Figur 5.4 viser utviklingen i antall AKU-ledige og antall registrerte ledige i perioden 1. 
kvartal 1988- 4. kvartal 1995. Som vi også så i forrige avsnitt, avtar veksten i AKU-
ledige og registrerte ledige omtrent samtidig fra 1. kvartal 1989. I 1990 var det gryende 
tendenser til oppgangskonjunktur i Norge , og vi ser at AKU-ledigheten  gikk litt ned 
vinteren 1990/1991, mens det fortsatt var litt økning i tallet på registrerte ledige. Sett i 
ettertid kan det se ut som om utslagene i AKU-ledigheten igjen var litt større ved 
endringer i konjunkturutviklingen, selv om de samme utviklingstrekkene også viser seg i 
utviklingen i antall helt ledige. 
 
Fra 3. kvartal 1991 og utover viser AKU-ledige og helt ledige samme utviklingstrekk med 
fornyet økning i ledigheten fram til høsten 1993 og derpå nedgang i AKU-ledigheten. 
Igjen er det imidlertid enkelte tilfeldige svingninger i AKU som på observasjonstidspuntet 
kan gi tolkninger som i ettertid ikke synes å være i tråd med utviklingen på 
arbeidsmarkedet, eksempelvis en liten økning i AKU-ledigheten 1. kvartal 1995. Når vi 
studerer de kvartalsvise ledighetstallene, ser det ikke ut til å være grunnlag for å påstå 
at det er vesentlige forskjeller mht. hvilket arbeidsledighetsmål som reagerte raskest på 
det bedrede arbeidsmarkedet fra 1993. 
 
Figur 5.4. 
Utviklingen i antall AKU-ledige og antall helt ledige. Endringen sammenlignet med 
tilsvarende kvartal året før. 1. kvartal 1988 – 4. kvartal 1995. 
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Kilder: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser og Aetat. 
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5.4.3. Utviklingen 1. kvartal 1997 –1. kvartal 2001 
 
Figur 5.5 viser utviklingen i AKU-ledigheten og antall registrerte ledige i perioden  
1.kvartal 1997 – 1. kvartal 2001. Utviklingen i hele denne perioden viser igjen stort sett 
like utviklingstrekk. Unntakene er 4. kvartal 1999 og 1. kvartal 2000. I disse kvartalene 
er veksten i AKU-ledigheten langt kraftigere enn veksten i helt ledige. I 1. kvartal 2000 
økte AKU-ledigheten med hele 17.000 mer enn  helt ledige. Dette er det største avviket 
vi har sett mellom endringen i helt ledige og AKU-ledige i perioden  
1. kvartal 1984 - 1. kvartal 2001. På bakgrunn av utviklingen i kvartalene før og etter 4. 
kvartal 1999/1. kvartal 2000 er det derfor grunn til å tro at den kraftige veksten i AKU-
ledigheten disse kvartalene ikke er forankret i utviklingen på arbeidsmarkedet.   
 
Figur 5.5. 
Utviklingen i antall AKU-ledige og antall helt ledige. Endringen sammenlignet med 
tilsvarende kvartal året før. 1. kvartal 1997 – 1. kvartal 2001. Vi har justert for bruddet i 
tallet på helt ledige fra 1. januar 1999. 
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Kilder: Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser og Aetat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


