
Nummer 1

Rapport
om arbeidsmarkedet

2002

Aetats bedriftsundersøkelse 2002

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Framtidig tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft

Midlertidig fravær fra arbeid 1996-2001

Nye yrkesvalhemme 1997 – 2001, tid i utgreiingsfase

aetat



Arbeidssøkere

Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av ordinære arbeidssøkere og
yrkeshemmede.

Ordinære arbeidssøkere
Personer som søker inntektsgivende arbeid ved aetat og som er arbeidsføre og ellers
disponible for det arbeidet som søkes. En person anses som registrert arbeidssøker,
hvis han eller hun  har meldt seg eller fornyet meldingen til aetat i løpet av de to siste
ukene. Ordinære arbeidssøkere består av helt ledige, delvis sysselsatte og ordinære
tiltaksdeltakere og andre ordinære arbeidssøkere.

Registrerte helt ledige
Ordinære arbeidssøkere som har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene.

Ordinære tiltaksdeltakere
Ordinære arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak. 

Registrerte delvis sysselsatte
Registrerte delvis sysselsatte arbeidssøkere er personer som enten er delvis permit-
terte eller som arbeider mindre enn heltid og som ønsker lengre arbeidstid.

Langtidsledige
Registrerte arbeidsledige som har hatt en sammenhengende ledighetsperiode på minst
26 uker.

Yrkeshemmede
Arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har
vanskeligheter med å få arbeid, og som vurderes av aetat med sikte på yrkesmessig
attføring eller som er i et attføringstiltak. 

Ledige stillinger
Aetats statistikk over ledige stillinger omfatter alle ledige stillinger som enten blir
meldt til aetat som oppdrag eller som er offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter
o.l.). Sistnevnte blir registrert av Aetats servicesentral i Mo i Rana, og blir bl.a. brukt
som informasjon til arbeidssøkere. Siden 1998 har Aetat økt sin satsing på vikar-
formidling, noe som innebærer at det blir registrert flere stillinger direkte til Aetat enn
tidligere. Dette har i betydelig større grad påvirket tallet på tilgang av ledige stillinger
enn tallet på beholdning av ledige stillinger.

Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en utvalgsundersøkelse som blir gjennom-
ført kvartalsvis av Statistisk sentralbyrå. 

Sysselsatte i AKU. Personer som hadde inntektsgivende arbeid i minst en time i
undersøkelsesuka, personer som normalt utfører slikt arbeid, men som pga. sykdom,
permisjon, ferie osv. ikke arbeidet i undersøkelsesuka, og vernepliktige.

Arbeidsledige (AKU)
Personer som ikke utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i
undersøkelsesuka, men som ved å kontakte aetat annonsere selv, svare på annonse
e.l., 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 neste to ukene. Denne gruppa må ikke forveksles med
aetat sine tall over registrerte arbeidsledige (se ovenfor). Tall fra AKU inkluderer også
arbeidssøkere som ikke registrerer seg ved aetat, og en del av de som går på arbeids-
markedstiltak.

Arbeidsstyrken (AKU) 
Summen av sysselsatte og arbeidsledige. Arbeidsstyrken for en gruppe i prosent av
det totale antall personer i gruppen benevnes ofte som yrkesaktivitet for gruppen.
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1 Sammendrag

1.1 Hovedtrekk

Aetat gjennomfører hvert år en spørreundersøkelse blant landets arbeidsgivere. Under-
søkelsen blir i hovedsak gjennomført i mars og april. I år svarte 13.200 arbeidsgivere på
spørsmål om utsiktene for det kommende året og om rekrutteringsproblemer. Under-
søkelsen 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.

Andelen av virksomhetene i Aetats bedriftsundersøkelse som venter vekst i syssel-
settingen er noe redusert fra i fjor, noe som viser lavere vekst i etterspørselen etter
arbeidskraft sammenlignet med de to foregående årene. Andelen av virksomhetene som
har rekrutteringsproblemer har også gått ned i den samme perioden. Imidlertid rappor-
terer de virksomhetene som har problemer med å rekruttere arbeidskraft litt større
mangel på arbeidskraft enn i fjor. 

I perioden 1998-2001 var det små endringer i den registrerte ledigheten. Det siste året
har det imidlertid vært klar økning i ledigheten, og ved utgangen av mai var det 12.300
flere helt ledige enn ett år tidligere. De siste månedene har omlegging av Aetats IT-
systemer bidratt til å trekke ledighetstallene noe oppover, men det aller vesentligste av
ledighetsveksten det siste året skyldes svekkelsen på arbeidsmarkedet. Arbeidsledig-
heten målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser har økt omtrent like
mye som Aetats tall det siste året, noe som bekrefter et svekket arbeidsmarked.
Økningen i den registrerte ledigheten er særlig stor i Oslo og Akershus med en økning på
hele 50 prosent.

Det siste året har det også vært betydelig økning i antall yrkeshemmede. Økningen har
hittil i år vært om lag 6.800 (11 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Økningen i tallet på yrkeshemmede må sees i sammenheng med økt utprøving for
arbeidsmarkedet før uføretrygd tilstås. Økt yrkesdeltakelse i perioden 1993-1998 blant
personer med svak helse har også trolig medført noe økning i antall yrkeshemmede.
Økningen i antall yrkeshemmede har i 2002 også sammenheng med et samarbeids-
prosjekt mellom Trygdeetaten og Aetat for å få uførepensjonister tilbake i jobb.

Så langt i år har veksten i privat konsum tatt seg opp. Store reallønnstillegg i vårens
lønnsoppgjør gir betydelig økning i den private kjøpekraften og bidrar til å øke etter-
spørselen etter varer og tjenester. Eventuelle renteøkninger vil imidlertid i noen grad
trekke inn privat kjøpekraft. Oljeinvesteringene har det siste året vært på vei opp, og
oljeselskapenes rapporter i Statistisk sentralbyrås investeringsstatistikk tyder på at det
vil bli ytterligere økning i investeringene framover. På den annen side er anslagene for
Fastlandsinvesteringene mer moderate. 

For internasjonal økonomi ble i 2001 preget av konjunkturnedgangen i USA, og virk-
ningene av denne på resten av verden. Enkelte indikatorer tyder på at konjunkturbunnen
er passert, men det er fremdeles noe uklart når og i hvilken grad omslaget i internasjonal
økonomi vil inntreffe. 

Konkurranseutsatte virksomheter har svekket sin konkurranseevne betydelig. Real-
rentenivået i Norge er høyt og sammen med en relativt høy oljepris har dette medvirket
til at den norske kronen har styrket seg målt mot andre lands valutaer. Dette medfører
isolert sett at norske varer og tjenester blir dyrere for utlendinger. I tillegg gir det gode
lønnsoppgjøret økt risiko for renteøkninger. 

Lønnsoppgjøret vil føre til økte kostnader for virksomheter i både privat og offentlig
sektor. For den konkurranseutsatte delen vil dette føre til en ytterligere svekkelse av
konkurranseevnen. Isolert sett vil de store lønnstilleggene ved årets tariffoppgjør kunne
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forsterke omstillingstakten på det norske arbeidsmarkedet. Den nye handlingsregelen for
bruk av oljeinntektene vil også bidra til større overflytting av arbeidskraft fra konkur-
ranseutsatte næringer til tjenesteytende næringer og bygg og anlegg. Utsiktene for det
kommende året trekker i retning av stigende ledighet i enkelte sektorer av næringslivet,
samtidig som andre sektorer får økende mangel på arbeidskraft. Dette vil innebære økt
behov for omkvalifisering av arbeidstakere som blir ledige som følge av nedbemanninger.

Fra og med høsten i fjor har vi vært vitne til to store sammenslåinger mellom bedrifter,
en mellom SAS og Braathens, samt en påtroppende fusjonen mellom Storebrand og
DNB. I begge tilfeller vil dette resultere i nedbemanning av ansatte. I tillegg fortsetter
nedbemanningen i Posten. Videre ser det fortsatt ut til at virksomheter innenfor
informasjons- og kommunikasjonsteknologi har problemer med resultatoppnåelse, noe
som vil føre til fortsatt lav etterspørsel etter arbeidskraft innenfor denne sektoren. 

Mange utdanningsgrupper i offentlig sektor har ved årets lønnsoppgjør fått store
lønnstillegg. Isolert sett trekker dette i retning av at offentlige virksomheter vil få økte
lønnskostnader innenfor gitte budsjettrammer, noe som vil dempe veksten i syssel-
settingen i offentlig sektor. I samme retning trekkler den nye avtalen om lønns- og
arbeidsvilkår for lærere om utvidet arbeidstid som er iverksatt fra årsskiftet.

Alt i alt viser Aetats arbeidssøkerstatistikk sett i sammenheng med Aetats bedriftsunder-
søkelse at presset på arbeidsmarkedet har avtatt det siste året. Det er imidlertid store
forskjeller mellom sektorer og utfallet av årets lønnsoppgjør indikerer at arbeidsmarkedet
er stramt med betydelig mistilpasning mellom tilbudet av og etterspørselen etter
arbeidskraft. 

Aetat Arbeidsdirektoratet anslår at sysselsettingen vil øke med om lag 10.000 fra 2001 til
2002 i gjennomsnitt. I 1. kvartal var det en samlet vekst i sysselsettingen på 14.000
personer. Den registrerte ledigheten anslås å øke fra 62.600 i 2001 til om lag 70.000
(3,0 %) i gjennomsnitt i 2002. 

1.2 Mangelen på arbeidskraft

Aetats bedriftsundersøkelse viser at andelen av bedriftene som har rekrutterings-
problemer har avtatt de siste to årene. Totalt mangel i antall personer har imidlertid
holdt seg omtrent uendret.

I årets undersøkelse svarer 31 prosent av virksomhetene at de har problemer med å
rekruttere arbeidskraft. Blant 13 prosent av virksomhetene medfører rekrutterings-
problemene at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Tilsvarende tall fra fjorårets
undersøkelse var 34 prosent og 15 prosent og i undersøkelsen for 2 år siden 36 og 16
prosent. Andelen av bedriftene med rekrutteringsproblemer er også mindre enn i 1997
og 1998, og omtrent som i 1996 og 1999. 

Den største andelen av virksomheter med rekrutteringsproblemene finner vi i Buskerud
og Finnmark. 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 Trøndelag er det færrest virksomheter som
har alvorlige rekrutteringsproblemer.

Oslo og Akershus har det siste året hatt kraftig økning i arbeidsledigheten. Aetats
bedriftsundersøkelse viser da også at rekrutteringsproblemene særlig i Akershus er sterkt
redusert fra fjorårets undersøkelse. Andelen av virksomhetene som har rekrutterings-
problemer er nå omtrent som for landsgjennomsnittet. Nedbemmaninger innenfor IKT-
virksomheter i Oslo og Akershus har bidratt til at rekrutteringsproblemene innenfor IT
har avtatt. Mangelen på systemutviklere og dataingeniører- og teknikere har avtatt
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relativt mye sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Svekket arbeidsmarked i Oslo og
Akerhus har også bidratt til redusert mangel på arbeidskraft med lavere utdanning som
for eksempel rengjøringspersonale. 

Mangelen innenfor helse, pleie og omsorg har gått litt opp sammenlignet med fjorårets
undersøkelse. Mangelen på hjelpepleiere har økt relativt mye, mens mangelen på
sykepleiere ser ut til å ha gått noe ned. Blant leger har situasjonen holdt seg omtrent
uendret sammenlignet med i fjor. Mer langsiktige framskrivninger av forholdet mellom
tilbud og etterspørsel etter helsepersonell tilsier også at mangelen vil øke mest for
hjelpepleiere i årene som kommer. 

Rekrutteringsproblemene er størst innenfor bygge- og anleggsnæringen der over 50
prosent av bedriftene svarer at de har rekrutteringsproblemer. Dette er likevel litt færre
virksomheter enn i fjor. 

Mangelen på tømrere utgjør over 3.000 personer, og sett i forhold til yrkets størrelse er
rekrutteringsproblemene blant murere og malere blant de største av samtlige yrkes-
grupper. Den store mangelen på arbeidskraft blant bygningsarbeidere må sees i
sammenheng med et relativt høyt nivå på boligbyggingen. I den senere tid har imidlertid
igangsettingen av nye boliger avtatt, mens ordrebeholdningen fortsatt øker.

Innenfor industrien har rekrutteringsproblemene gått svakt ned det siste året. Det er
særlig industrigrener som er konkurranseutsatt det er nedgang i rekrutterings-
problemene, noe som har sammenheng med svekket konkurranseevne for norske
bedrifter og et ustabilt verdensmarked. Det er økning i rekrutteringsproblemene innenfor
leverandørindustrien til oljesektoren. Dette har sammenheng med økte oljeinvesteringer
og økt aktivitetsnivå innenfor annen arbeidsintensiv industri. Resultatene fra Aetats
bedriftsundersøkelse er i så måte i tråd med utviklingen i ledigheten innenfor industrien. 

Blant de yrkene det for tiden er vanskeligst å rekruttere arbeidskraft til finner vi:
Selgere, murere, malere og byggtapetserer, overflatebehandlere og lakkerere, rørleggere
og VVS-montører, vektere, tømrere, platearbeidere, energimontører, tannleger, sveisere,
elektrikere, maskinarbeidere, snekkere, bil-, drosje- og varebilførere, legesekretærer,
anleggsmaskinførere, sykepleiere, frisører og hjelpepleiere.

Blant de yrkene det for tiden er lettest å rekruttere arbeidskraft finner vi bla.: Vei- og
anleggsarbeidere, grunnskolelærere, markedsanalytikere og andre forretningsyrker,
informasjonsmedarbeidere og journalister, sosial- og siviløkonomer, sekretærer,
førskolelærere, resepsjonister og opplysningsmedarbeidere, kundebehandlere
(banktjenester) og funksjonærer innen administrasjon.

1.3 Etterspørselen etter arbeidskraft

Årets bedriftsundersøkelse viser at veksten i etterspørselen etter arbeidskraft har avtatt
de siste 2 årene og er omtrent på nivået i 1999. I årets undersøkelse forventer 26
prosent av bedriftene vekst i sysselsettingen. Tilsvarende tall fra de to foregående årene
29 og 31 prosent. I 1998 forventet hele 36 prosent av virksomhetene vekst i syssel-
settingen. Årets undersøkelse viser derfor en mer moderat optimisme enn det som har
vært tilfellet de fleste av de foregående årene. Sett i sammenheng med at også en lavere
andel av virksomhetene hadde rekrutteringsproblemer, indikerer dette at stramheten på
arbeidsmarkedet har avtatt.

Innenfor industrien er de samlede forventningene om vekst i sysselsettingen noe lavere
enn i fjor. Utviklingen innenfor de enkelte industrigrener bekrefter at utviklingen er mer
positiv innenfor oljerettet industri enn innenfor mer konkurranseutsatt industri. 
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Forventninger om vekst i sysselsettingen er stor innenfor bygge- og anleggsnæringen og
forretningsmessig tjenesteyting. Ordrestatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at
aktiviteten innenfor anlegg er i ferd med å ta seg opp mens ordretilgangen innenfor bygg
har gått litt ned i 1. kvartal i år. Ordrereservene var imidlertid økende for både bygg og
anlegg. Aetats bedriftsundersøkelse sett i sammenheng med Statistisk sentralbyrås
ordrestatistikk tilsier derfor høy aktivitet i bygg og anlegg framover. 

Innenfor offentlig virksomhet ser forventningene om vekst i sysselsettingen ut til å være
svakere enn tidligere. Dette kan ha sammenheng med relativt svak kommuneøkonomi.
Særlig er forventningene innenfor undervisningssektoren svake, noe som kan ha
sammenheng med ny avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gav utvidet arbeidstid for
lærere, med virkning fra årsskiftet 2001/2002.
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25,0
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Figur 1: Bedriftenes forventning til fremtidig sysselsetting, landsgjennomsnitt.
Nettoøkninger. Prosentandel bedrifter som venter økning minus prosentandel bedrifter
som venter nedgang i sysselsettingen.

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2002.
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2 Aetats bedriftsundersøkelse 2002

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. 

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.

Om Aetats bedriftsundersøkelse:

I Aetats bedriftsundersøkelse svarte 13.200 bedrifter, noe som ga en svarprosent på
69. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet fra februar tom april 2002.

Bedriftene det innhentes informasjon fra er trukket ut fra Bedrifts- og foretaks-
registeret. Utvalget trekkes tilfeldig for bedrifter med under 100 ansatte, men er
konstruert slik at det skal sikres representativitet i svarene på hovednæringsgruppe
og fylke. Alle bedrifter med mer enn 100 ansatte er med i utvalget. Bedriftene blir,
enten ved postalt, via bedriftsbesøk eller telefonisk, bedt om å gi vurderinger av
etterspørselsutviklingen i egen virksomhet det kommende året. Det stilles i alt 7
spørsmål. Spørsmålene avdekker 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. 

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. 

To av spørsmålene ble i år fjernet for å gjøre skjemaene enklere for bedriftene. Det
ene spørsmålet avdekket forventet produksjon det kommende året. I det andre
spørsmålet ble bedriftene bedt om å ta stilling til hvor godt sysselsettingsnivået var
tilpasset produksjonsnivået. 

Nytt av året er at det er lagt til et spørsmål. Bedriftene tar stilling til om det er
aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet.

I bedriftsundersøkelsen svarer bedriftene blant annet på to spørsmål som er relatert
til rekrutteringsproblemer. Et spørsmål går på hvorvidt bedriften har rekrutterings-
problemer. I det etterfølgende spørsmålet svarer bedriftene på om eventuelle
rekrutteringsproblemer er av en slik størrelsesorden at de har betydning for antall
ansatte i bedriften. I teksten under benevnes slike rekrutteringsproblemer som
alvorlige rekrutteringsproblemer. Dette spørsmålet gir også bedriftene anledning til å
anslå størrelsen på alvorlige rekrutteringsproblemer, målt i antall personer. Dette
anslaget defineres som mangel på arbeidskraft.
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I årets undersøkelse svarte 31 prosent av bedriftene at de hadde rekrutteringsproblemer.
Dette er 3 prosentpoeng lavere enn i fjor, og 5 prosentpoeng lavere enn i 2001. Andelen
av bedriftene som har alvorlige rekrutteringsproblemer viser lignende utviklingstrekk.
Denne andelen var 13 prosent i årets undersøkelse, mot 15 i fjor. Målt i antall personer
er imidlertid mangelen på arbeidskraft omtrent uendret. Den totale mangelen på
arbeidskraft er i år 42.100 personer, 1.000 personer færre i år enn i 2001. Dette tilsier at
det er færre bedrifter med rekrutteringsproblemer, men rekrutteringsproblemene er like
store for de bedriftene som har rekrutteringsproblemer.

2.1 Rekrutteringsproblemer fordelt på yrke

I bedriftsundersøkelsen har vi stilt bedriftene 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 yrker.

Beregningene for mangel innenfor hver yrkesgruppe tar utgangspunkt i hvor mange
ansatte en bedrift oppgir å mangle innenfor detaljerte yrker. Det estimeres først et unikt
resultat for mangel på arbeidskraft innenfor hver næringsgruppe i hvert fylke.1 Deretter

Tabell 1: Andelen av bedriftene som har rekrutteringsproblemer, i prosent. 
1996-2002.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ja 27 39 39 33 36 34 31

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2002.

Definisjoner
Stramhetsindikator: Forholdstallet mellom antall personer som virksomhetene
mangler og antall personer som er sysselsatt. Et høyt forholdstall indikerer et stramt
arbeidsmarked, noe som isolert sett peker på problemer med å rekruttere arbeids-
kraft til virksomhetene.

Det presenteres to stramhetsindikatorer. En for tabeller som beskriver yrker (STYRK)
og en for tabeller som beskriver næringsgrupper (NACE). I begge stramhetsindi-
katorene er antall personer som virksomhetene mangler (telleren) basert på
resultater fra Aetats bedriftsundersøkelse 2002. Sysselsettingstallene (nevneren) for
yrkesgrupperinger er hentet fra Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser.
Siste tilgjengelige er sysselsettingstall er fra 2000.

For næringsgrupperinger er kilden for sysselsettingstallene (nevneren) registerstatistikk. 

Nettoøkning: Differansen mellom prosentvis andel bedrifter som oppgir at de
forventer vekst i sysselsettingen og prosentvis andel bedrifter som forventer
nedgang. Nettoendringer gir en indikasjon på virksomhetenes optimisme det
kommende året. Nettoendringer oppgis i prosentpoeng. 

Yrker og Næringer: 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 klassi-
fiseringsprinsipper. Næring 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.

1 Nærmere metodebeskrivelse er beskrevet i vedlegg.
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fordeles dette estimatet på andelen yrkesgrupper er oppgitt i utvalget. Dette er gjort for
hvert enkelt fylke.

I tillegg til tabeller som viser absolutt mangel fordelt på yrkesgrupper er det 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 200 tannleger oppfattes som like virksomhetskritisk som en mangel på
3.400 tømrere da arbeidsstyrken for tømrere er langt større. Vi ser derfor også på
forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og antall sysselsatte i yrkene og
benevner dette som stramhetsindikatoren.2

I spørsmålet som avdekker mangel bes bedriftene ta stilling til om rekrutteringsproble-
mene er av en slik art at man har færre ansatte enn man ellers ville ha hatt. Innenfor
enkelte yrker kan det benyttes ufaglært arbeidskraft uten at dette i bedriftsunder-
søkelsen blir registrert som et alvorlig rekrutteringsproblem. I tolkningen av resultatene
bør leseren 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 bedriftene kunne ønsket flere arbeidstakere
om budsjett- eller kostnadssituasjonen hadde tillatt det.

Metoden som benyttes tenderer til å underestimere antall personer som bedriftene
mangler.3 Dette har blant annet sammenheng med at små bedrifter har høyere mangel
på arbeidskraft i forhold til antall ansatte enn større bedrifter. 

2.1.1 Resultater

Bedriftene hadde pr. 2. kvartal i år et rekrutteringsproblem som tilsvarer en mangel på
om lag 42.100 personer. Tilsvarende tall for 2001 var 43.100 personer, dvs at mangelen
på arbeidskraft ikke har endret seg nevneverdig det siste året. Andelen virksomheter
med rekrutteringsproblemer gikk litt ned, jamfør tabell 1. Dette indikerer at det er færre
bedrifter med rekrutteringsproblemer. De bedrifter som har rekrutteringsproblemer ser
dermed ut til å ha like store eller større mangel på arbeidskraft sammenlignet med i fjor. 

Tabell 2: Mangel på arbeidskraft fordelt etter Aetats grove yrkesinndeling, i antall personer.4

2001 2002

Administrativt og humanistisk arbeid 900 1600
Naturvitenskapelige yrker 5300 2800
Helse, pleie og omsorg 5900 7300
Undervisningsarbeid 600 500
Merkantile yrker 3100 2300
Handelsarbeid 2300 2400
Jordbruk, skogbruk og fiske 700 1000
Bygge- og anleggsarbeid 8700 10600
Industriarbeid 8100 8100
Transportarbeid 1500 1400
Annet servicearbeid 5700 4100
Uoppgitt 300 100

43100 42100

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001-2002.

2 Stramhetsindikatorens oppbygning er forklart i rammen ovenfor.
3 Se eget vedlegg som redegjør for metoden.
4 Sammenlignet med tabell 3 viser tabell 2 en grovere yrkesinndeling. Denne inndelingen er konstruert av
Aetat, og benyttes blant annet i forbindelse med månedlig presentasjon av registrert arbeidsledighet. 



Rekrutteringsproblemene er størst for yrkesgrupper i bygge- og anleggssektoren. Målt i
antall personer utgjør mangelen på tømrere 3.400 personer. Sett i forhold til syssel-
settingsnivået er mangelen også meget stor for andre yrkesgrupper innenfor bygge-
sektoren, som murere og malere- og byggtapetserere. Innenfor helse, pleie og omsorg er
mangelen fremdeles stor. Mangelen på sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere
utgjør i år 2.100 og 2.550 personer. Rekrutteringsproblemene er omtrent uendrede for
yrker med tilhørighet innenfor industrien.  

Administrative og humanistiske yrker

Årets bedriftsundersøkelse avdekker en samlet mangel på 1.600 personer innen
administrative og humanistiske yrker. Dette er en økning på 700 personer sammenlignet
med i fjor. 

Mangelen er særlig stor etter Personal- og organisasjonskonsulenter. Rekrutterings-
problemene for denne yrkesgruppen er konsentrert til Oslo og Akershus, og er betydelig
større enn i fjor. 

Administrative og humanistiske yrker representerer en vid inndeling av yrker. Blant
annet omfatter denne yrkesgruppen ledere i offentlig og privat sektor, samt en del yrker
som i stor grad er forbundet med saksbehandling i offentlig sektor. Selv om mangelen er
av en hvis betydning på aggregert nivå er rekrutteringsproblemene små dersom man
vurderer detaljerte undergrupper.

Naturvitenskapelige yrker

Bedriftsundersøkelsen viser en betydelig nedgang i mangel på arbeidskraft innenfor
naturvitenskapelige yrker fra 2001 til 2002. I år utgjør mangelen på arbeidskraft 2.800
personer. Dette er i forhold til fjorårets undersøkelse en nedgang på 2.500 personer. 
Denne nedgangen må først og fremst ses i sammenheng med et mindre behov for ikt-
relatert arbeidskraft. Årets bedriftsundersøkelse viser en betydelig mindre mangel på
systemutviklere og dataingeniører og -teknikere sammenlignet med i fjor. 

Blant sivilingeniører viser bedriftsundersøkelsen 2002 en mangel på 400 personer. I fjor
var tilsvarende mangel på 900 personer. Mangelen på ingeniører- og teknikere utgjør i år
1150 personer, noe som er en nedgang på 250 personer fra i fjor. Langt på vei må denne
utviklingen ses i sammenheng med nevnte nedgang blant bedrifter innenfor ikt-sektoren.
Også bedrifter innenfor deler av industrien har permittert og sagt opp arbeidskraft i
perioden fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002. Dette har trolig bidratt til å dempe
mangel på ingeniører. 

Det er først og fremst i Oslo og Akershus at bedriftene mangler færre systemutviklere og
dataingeniører og –teknikere enn de gjorde i fjor. I år utgjør mangelen på system-
utviklere 50 personer, mot 590 i fjor. Mangelen på dataingeniører og –teknikere i de
samme fylkene utgjør i år 300 personer, noe som er en nedgang på hele 1.100 personer. 

Selv om mangelen på ikt-relatert arbeidskraft er betydelig lavere i år er det fremdeles
mangel etter denne type arbeidskraft. Bedriftene melder i år om en mangel på 350
systemutviklere og 350 dataingeniører. Disse bedriftene er i hovedsak lokalisert i Oslo og
Akershus. Også bedrifter i Agderfylkene og Rogaland melder om tilsvarende mangel.
Mangelen på ingeniører ellers er lokalisert mer utover hele landet. Det er også en viss
mangel på bygningsingeniører, i størrelsen 250 personer. 

Helse pleie og omsorg

Årets bedriftsundersøkelse avdekker en samlet mangel på 7.300 personer innenfor helse,
pleie og omsorg. Til sammenligning utgjorde mangelen på arbeidskraft i fjor 5.900
personer.
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Økningen i mangelen på arbeidskraft relatert til yrker innenfor helse, pleie og omsorg er
først og fremst forbundet med en økning av mangel på omsorgsarbeidere og hjelpe-
pleiere, fra 1.400 personer i fjor til 2.500 personer i år. Mangelen på sykepleiere og
spesialsykepleiere er litt lavere enn i fjor. I fjor var mangelen 2.700 personer mens årets
undersøkelse viser en mangel på 2.200. Sett i forhold til antall sysselsatte indikerer
bedriftsundersøkelsen at mangelen etter sykepleiere fremdeles er høy. Det er også stor
mangel på leger, tannleger, vernepleiere og legesekretærer. 

De relativt store rekrutteringsproblemene innenfor helse, pleie og omsorg må ses i
sammenheng med økt etterspørsel etter helsetjenester. Dette har i løpet av de senere år
bidratt til relativt stor mangel på spesielt sykepleiere. Likevel viser årets bedrifts-
undersøkelse en svak nedgang i mangel på sykepleiere. En slik utvikling kan delvis
forklares med økt tilgang av nyutdannede sykepleiere. I følge Stortingsproposisjon nr. 1
(2001-2002) fra Sosialdepartementet har opptak til sykepleierstudiet økt fra 2520 i 1990
til 4504 i 2000. 

Når det gjelder hjelpepleiere kan de økte rekrutteringsproblemene som er avdekket i
årets undersøkelse delvis forklares med lavere tilgang av nyutdannede hjelpepleiere.
Stortingsproposisjon nr. 1 (2001-2002) fra Sosialdepartementet viser til at antall
uteksaminerte hjelpepleiere er mer enn halvert fra 1990 til 1999. Også Statistisk
sentralbyrå sine fremskrivninger avslører mangel på hjelpepleiere i de kommende år. 
Dette skyldes først og fremst at en del eldre hjelpeleiere er på vei ut av arbeidstyrken
mens tilgangen av yngre arbeidskraft ikke erstatter hele avgangen. 

Mangelen etter sykepleiere er stort sett spredt ut over hele landet. Til en hvis grad
gjelder også dette hjelpepleiere, men her er mangelen betydelig større i Oslo og
Akershus sammenlignet med resten av landet. Mangelen på leger gjelder flere deler av
landet.

Undervisningsarbeid

Heller ikke i år rapporteres det om noen betydelig mangel på arbeidskraft innenfor
undervisningsarbeid. Mangelen er i år på 500 personer, mot 600 i fjor. 

Diskusjonen rundt mangel på lærere i skolen knytter seg først og fremst til kvaliteten på
lærere. Resultatene til bedriftsundersøkelsen viser at skolene stort sett lykkes i å
rekruttere nok personell til å fylle sysselsettingsbehovet. I bedriftsundersøkelsen
problematiseres ikke i hvilken grad skolene ansetter kompetent arbeidskraft.

Merkantile yrker

Bedriftsundersøkelsen viser en moderat nedgang i mangel på arbeidskraft innenfor
merkantile yrker fra 2001 til 2002. I år utgjør mangelen på arbeidskraft 2.400 personer.
Til sammenligning viser fjorårets undersøkelse en mangel på 3.100 personer innenfor
merkantile yrker.

Mangelen er størst blant økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter, og utgjør 450
personer. Også kontormedarbeidere og revisorer kan forbindes med en viss mangel.
Sammenlignet med i fjor representerer årets undersøkelse omtrent uendrede resultater
for de tre nevnte yrkesgruppene. 

Mangelen på økonomimedarbeidere og revisorassistenter er betydelig større i Nord-Norge
sammenlignet med resten av landet. Når det gjelder kontormedarbeidere og revisorer, er
mangelen spredt jevnt utover hele Sør-Norge.

Yrkesinndelingen merkantile yrker inneholder en rekke detaljerte yrker som konsulenter,
meglere og saksbehandlere med lavere grad av universitetsutdannelse. Mangelen på
arbeidskraft innenfor hvert detaljerte yrke er stort sett lav. Også nedgangen i mangel
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innenfor merkantile yrker er stort sett jevnt fordelt på en rekke underliggende
yrkesgrupper. 

Handelsarbeid

Handelsarbeid skiller seg fra merkantile yrker ved at undergruppene kun utgjør rene
salgsyrker. Yrkene under handelsarbeid er i hovedsak selger (engros), selger (detalj) og
butikkmedarbeider. Bedriftsundersøkelsen 2002 viser at mangelen innenfor disse yrkene
utgjør 2.400, noe som er uendret sammenlignet med i fjor. 

I praksis viser det seg at det ikke alltid er lett å skille selger (engros) fra selger (detalj)
når bedriftene svarer. Derfor må summen av mangel på arbeidskraft innenfor disse to
yrkene vektlegges. Det er i år en mangel på 1.300 selgere, noe som er omtrent uendret
fra i fjor. Mangelen på denne arbeidskraften er størst i Oslo og Akershus, men også
bedrifter i resten av Sør-Norge rapporterer om noe mangel på selgere. 

Sett i forhold til arbeidstyrken er mangelen på selgere meget høy. Dette resultatet bør
ikke vektlegges for sterkt. Selgere er et yrke som innenfor bedriftene tillegges forskjellig
betydning. En ansatt som for en bedrift betraktes som konsulent kan i en annen bedrift
betraktes som selger. Dette forklarer trolig de lave sysselsetingstallene Statistisk
Sentralbyrå opererer med i arbeidskraftsundersøkelsen innenfor denne yrkesgruppen.  

Utviklingen i mangelen på butikkmedarbeidere er omtrent uendret. Resultatene viser en
mangel på 900 butikkmedarbeidere. Rekrutteringsproblemene knytter seg til bedrifter i
Østlandsfylkene, i Vestlandsfylkene og i Nord-Norge.

Jordbruk, skogbruk og fiske

Bedriftsundersøkelsen viser i år en mangel på 1.000 personer innenfor yrker under
jordbruk, skogbruk og fiske, noe som er økning på 300 sammenlignet med i fjor. 

Sammenlignet med sysselsettingen er ikke mangelen på arbeidskraft spesielt stor
innenfor jordbruk, skogbruk og fiske. Det er her kun medregnet mangel på arbeidskraft
innenfor primærnæringen. Dermed skal for eksempel arbeidskraft i forbindelse med
foredling av fiskeprodukter ikke medregnes. En slik yrkesgruppe hører inn under
industrien. 

Bedriftene har rapportert inn mangel på 550 gårdbrukere og 250 hjelpearbeidere
innenfor jordbruk, skogbruk og fiske. Mangelen på gårdbrukere er spredt over hele
landet, med unntak av Oslo, Akershus, Rogaland og Agderfylkene. Det regionale
mønsteret for mangel på hjelpearbeidere er mer spredt.

Bygge og anleggsarbeid

Bedriftsundersøkelsen har de senere år avdekket store rekrutteringsproblemer innenfor
yrker som knytter seg til bygg og anlegg. Årets undersøkelse viser at rekrutterings-
problemene er blitt enda større siden i fjor. Bedriftene rapporterer i år om en mangel på
10.600 personer. I fjor var tilsvarende mangel på arbeidskraft 8.700. Denne økningen i
rekrutteringsproblemene er først og fremst forbundet med høy aktivitet innenfor
byggesektoren. 

Det er stor mangel på tømrere. Resultatene viser at det på landsbasis mangler 3.400
tømrere, noe som er 1.000 personer mer enn i fjor. i absolutt mangel er dette den
høyeste mangel for en enkelt yrkesgruppe. Sett i forhold til sysselsettingen av tømrere er
denne mangelen meget stor. 

Årets undersøkelse viser høy mangel på rørleggere og malere/byggtapetserere. Mangelen
på arbeidskraft utgjør henholdsvis 1.400 og 1.100 personer. Andre yrkesgrupper som
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taktekkere, stillasbyggere, murere, forskalingssnekkere og snekkere har også betydelig
mangel. Innenfor anleggssektoren er mangelen størst for anleggsmaskinkjørere. 

Rekrutteringsproblemene innenfor byggesektoren er størst i bedrifter som er lokalisert på
Østlandsområdet. Generelt er likevel mangelen på arbeidskraft tilknyttet byggebransjen
et landsdekkende fenomen. 

Industrien

Mangelen på arbeidskraft til industrien er uendret. Årets bedriftsundersøkelse viser at
yrkesgrupper innen industrien har en mangel på 8.100 personer. Andelen bedrifter
innenfor industrinæringen med rekrutteringsproblemer er i år lavere enn i fjor, jamfør
tabell 7. 

På landsbasis mangler det 1.600 elektrikere. Dette må ses i sammenheng med at en del
av bedriftene som rapporterer om mangel på elektrikere trolig er tilknyttet bygge-
sektoren. Andre yrkesgrupper med mangel er sveisere, overflatebehandlere, bil-
mekanikere og hjelpearbeidere innenfor industrien. 

Økningen i mangel på arbeidskraft fra i fjor til i år har vært størst blant hjelpearbeidere
innenfor industrien. Mangelen innenfor denne yrkesgruppen har økt fra 150 til 700
personer. Den største nedgangen finner vi ikke overraskende innenfor fiskefordeling. I
vinter meldte bedrifter innenfor fiskeforedling om lav tilgang på råstoff. I fjor utgjorde
mangelen på fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter 700 personer. I år
er dette tallet redusert til 150. 

Transportarbeid

Mangel på arbeidskraft innenfor transportarbeid utgjør 1.400 personer. Dette er omtrent
uendret fra i fjor. 

Mangelen er størst etter bil-, drosje- og varebilførere. Bedriftene rapporterer om en
mangel på 900 personer innenfor denne yrkesgruppen. Mangelen er størst i Oslo og
Akershus. Det er også mangel på arbeidskraft innenfor yrkene buss- og sporvognførere,
samt lastebil- og vogntogførere.

Annet servicearbeid 

Det mangler i år 1.200 rengjøringsarbeidere. Dette er betydelig lavere enn i fjor. Da
utgjorde tilsvarende mangel 2.200 personer. Mangelen på rengjøringsarbeidere er også
her størst i Oslo og Akershus, men rekrutteringsproblemene knytter seg også til resten
av landet.

Det er også stor mangel på frisører. Bedriftene rapporterer om mangel på 600 frisører,
noe som er omtrent uendret fra i fjor. Stort sett er denne mangelen spredt utover hele
landet, men med en noe større mangel i Oslo og Akershus.

Mangelen på vektere har gått opp fra i fjor. I år mangler bedriftene 600 personer. Dette
er dobling av mangelen sammenlignet med i fjor. Det er stort sett bedrifter i Oslo og
Akershus som mangler denne typen arbeidskraft. 

Det er også mangel på kokker og hovmestere. Mangelen på bud er gått noe ned fra i fjor.
Dette skyldes trolig at resultatene er spesielt sensitive for sammensetningen av utvalget i
forbindelse med beregninger av mangel på arbeidskraft innenfor denne yrkesgruppen.
Tradisjonelt er det stort sett bare store aviser som rapporterer om mangel på bud.
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2001 2002

7125 Tømrere 2350 3400
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 1400 2550
3231 Sykepleiere 2550 2100  
7241 Elektrikere, elektronikere o.l 1250 1600
7134 Rørleggere og VVS-montører 1650 1400
7141 Malere og byggtapetserere 1000 1100
7131 Taktekkere 150 1000
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 2050 950
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 1200 900
5221 Butikkmedarbeidere o.l. 850 900
5221/5223 Selgere (engros) og Selgere (detalj) 1400 1500
7212 Sveisere 950 700
9320 Hjelpearbeidere innen industri 150 700
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 800 600
7121 Murere m.fl. 800 600
5122 Kokker 650 600
5164 Vektere o.l. 300 600
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 250 600
7421 Snekkere 800 550
8331 Anleggsmaskinførere 450 550
6101 Gårdbrukere m.fl. 400 550
7231 Bilmekanikere 350 550
7214 Platearbeidere 950 500
5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 550 500
7124 Forskalingssnekkere 400 500
7128 Stillasbyggere 50 500
4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 300 450
2512 Personal- og organisasjonskonsulenter 50 450
2221 Leger 350 400
7122 Betong- og grunnarbeidere (bygg) 250 400
3120 Dataingeniører og -teknikere 1550 350
2130 Systemutviklere og programmerere 950 350
7244 Energimontører 650 350
7237 Industrimekanikere 500 350
5135 Legesekretærer 0 350
3119 Andre ingeniører og teknikere 550 300
3433 Revisorer (ikke statsautoriserte) og regnskapsførere 400 300
8323 Lastebil- og vogntogførere 300 300
8213 Maskinarbeidere 250 300  
4114 Kontormedarbeidere 100 300  
3111 Bygningsingeniører og –teknikere 250 250  
3460 Sosionomer, barnevernspedagoger o.l. 200 250  
9131 Rengjøring/husarbeid i privathusholdninger 150 250  
3113 Elektronikk- og telekommunikasjonsingeniører og –teknikere 100 250  
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 50 250  
9210 Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske 50 250
8281 Montører innen produksjon av transportmidler 0 250 
3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter 500 200 
2222 Tannleger 150 200  

Tabell 3: Mangel arbeidskraft fordelt på detaljerte yrker i henhold til Aetats bedrifts-
undersøkelse 2002.5

Tabellen fortsetter på neste side

5 Anslagene for mangel på arbeidskraft er avrundet til nærmeste 50.
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2224 Farmasøyter 150 200  
3114 Maskiningeniører og –teknikere 150 200
3413 Eiendomsmeglere og –forvaltere 150 200  
7213 Kopper- og blikkslagere 100 200  
8224 Operatører innen plastfag og plastproduksjon 50 200
8322 Buss- og sporvognførere 50 200  
3132 Operatører av kringkastings- og telekommunikasjonsutstyr 0 200  
3232 Vernepleiere 350 150
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter 300 150
3116 Ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og metallurgi 200 150  
2545 Psykologer 150 150  
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 100 150
2310 Universitets- og høgskolelektorer/-lærere 100 150
5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 100 150  
5137 Apotekteknikere 100 150  
1223 Produksjonsdirektører innen bygge- og anleggsvirksomhet 0 150  
3141 Skipsmaskinister 0 150  
4113 Sekretærer 0 150  
2144 Sivilingeniører (elektronikk og telekommunikasjon) 350 100  
9310 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold o.l. 300 100  
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 250 100  
3412 Forsikringskonsulenter 250 100  
4142 Postbud og -sorterere 250 100  
3349 Andre yrker innen undervisning og pedagogisk arbeid 200 100  
7129 Anleggsgartnere 200 100  
7217 Bilskadereparatører 200 100  
4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 150 100  
7411 Slaktere, fiskehandlere o.l. 150 100  
3221 Radiografer og audiografer 100 100  
3226 Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l. 100 100  
5163 Vaktmestere o.l. 100 100  
6102 Gartneriarbeidere 100 100  
7412 Bakere og konditorer 100 100  
2147 Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi o.l.) 50 100  
2542 Sosiologer, sosialantropologer, samfunnsgeografer og statsvitere 50 100  
3341 Yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole 50 100  
3414 Reisekonsulenter 50 100  
5133 Hjemmehjelpere 50 100  
7311 Instrumentmakere og –reparatører 50 100  
2145 Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 0 100  
5225 Kommunikatører/intervjuere  0 100  
7123 Jernbindere 0 100  
8132 Operatører innen glassproduksjon 0 100  
8211 Operatører innen metallvareproduksjon 0 100  
8333 Truckførere 0 100  
9142 Bilklargjørere 0 100  
8271 Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter 500 50  
3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 350 50  
2141 Sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere 250 50  
2149 Andre sivilingeniører og tilsvarende yrker 200 50  
7234 Motormekanikere 150 50  

2001 2002

Fortsettelse fra forrige side

Tabellen fortsetter på neste side
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3310 Grunnskolelærere 100 50  
3320 Førskolelærere 100 50  
3471 Dekoratører, designere, og reklametegnere 100 50  
3475 Idrettsutøvere og -trenere 100 50  
7243 Automatikere, tavlemontører, viklere og transformatormontører 100 50  
8264 Tekstiloperatører innen fiskeredskap 100 50  
2340 Spesiallærere/spesialpedagoger 50 50  
2411 Saksbehandlere innen offentlig administrasjon 50 50  
2553 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 50 50  
3224 Optikere 50 50  
3450 Polititjenestemenn 50 50  
3480 Religiøse yrker 50 50  
5134 Tannlegesekretærer 50 50  
6210 Skogsarbeidere o.l. 50 50  
7110 Steinfagarbeidere 50 50  
7233 Jordbruks-, skogbruks- og anleggsmaskinmekanikere 50 50  
7235 Automatikkmekanikere 50 50  
7242 Service- og telemontører 50 50  
7431 Vevere, strikkere o.l. (innen husflidproduksjon) 50 50  
7436 Møbeltapetserere o.l. 50 50  
8141 Operatører innen produksjon og videreforedling av trelastprodukter 50 50  
1224 Produksjonsdirektører innen varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet mv. 0 50  
1315 Ledere innen hotell- og restaurantvirksomhet 0 50  
1318 Ledere innen renovasjon, personlig tjenesteyting og arbeid for private hush. 0 50  
2359 Andre lærere med minst 4- års universitets- eller høgskoleutdanning 0 50  
2523 Jurister innen politi- og påtalemyndighet 0 50  
2555 Skuespillere og regissører 0 50  
3418 Kundebehandlere (banktjenester) 0 50  
3492 Programsekretærer og programmedarbeidere 0 50  
4223 Sentralbordoperatører 0 50  
7127 Tunell- og fjellarbeidere, sprengningsarbeidere o.l. 0 50  
7143 Sandblåsere o.l. 0 50  
7215 Riggere og spleisere 0 50  
7342 Fotografer 0 50  
7419 Andre håndverkere innen næringsmiddelproduksjon 0 50  
7441 Skinnberedere og garvere 0 50  
8114 Brønnserviceoperatører (olje- og gassutvinning) 0 50  
8142 Operatører innen treforedlingsindustri 0 50  
8162 Operatører ved forbrennings-, kjøle- og vannrenseanlegg 0 50  
8251 Grafiske trykkere 0 50  
8254 Fotolaboranter 0 50  
8272 Operatører innen andre næringsmiddelprodukter 0 50  
9152 Vakter og dørvakter 0 50  
9151 Bud o.l. 600 0  
4133 Transportfunksjonærer 250 0  
3142 Dekksoffiserer og loser 150 0  
7132 Isolatører og kapslere 100 0  
8266 Operatører innen farging, vasking, rensing mv. av tekstiler o.l. 100 0  
1319 Andre ledere 50 0  
2143 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 50 0  
2511 Statsautoriserte revisorer 50 0  
2541 Sosial- og siviløkonomer 50 0  

2001 2002

Fortsettelse fra forrige side

Tabellen fortsetter på neste side
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3112 Elkraftingeniører og -teknikere 50 0  
3422 Speditører og befraktere 50 0  
3493 Bibliotekarer 50 0  
4132 Logistikere 50 0  
4212 Post- og bankkasserere 50 0  
4221 Reisebyråmedarbeidere o.l. 50 0  
4222 Resepsjonister og opplysningsmedarbeidere 50 0  
5149 Andre yrker innen personlig tjenesteyting 50 0  
5222 Blomsterdekoratører 50 0  
7126 Vei- og anleggsarbeidere 50 0  
7211 Støpere 50 0  
7341 Grafikere (førtrykk) o.l. 50 0  
7350 Tekniske tegnere 50 0  
8112 Prosessoperatører (oppredning) 50 0  
8113 Operatører innen olje- og gassutvinning 50 0  
8212 Verktøymakere o.l. 50 0  
8282 Operatører og montører innen produksjon av elektronisk utstyr 50 0  
9124 Forefallende arbeid for private personer og husholdninger 50 0  
9160 Renovasjonsarbeidere ol. 50 0   
I alt 43100 42100  

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001-2002.

2001 2002

Fortsettelse fra forrige side
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7121 Murere m.fl. 600 3000 19,6  
7141 Malere og byggtapetserere 1100 6000 18,5  
5223/Selgere (engros) og Selgere (detalj) 1500 9000 16,7  
5224 
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 600 5000 12,5  
7134 Rørleggere og VVS-montører 1400 14000 10,1  
5164 Vektere o.l. 600 7000 8,8  
7125 Tømrere 3400 40000 8,5  
7214 Platearbeidere 500 6000 8,0  
7244 Energimontører 350 5000 7,1  
2222 Tannleger   200 3000 7,0  
7212 Sveisere 700 11000 6,5  
7241 Elektrikere, elektronikere o.l 1600 25000 6,4  
8213 Maskinarbeidere 300 5000 6,2  
9320 Hjelpearbeidere innen industri 700 13000 5,2  
7421 Snekkere 550 11000 5,1  
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 900 18000 5,0  
5135 Legesekretærer 350 7000 4,8  
2512 Personal- og organisasjonskonsulenter 450 10000 4,5  
8331 Anleggsmaskinførere 550 13000 4,4  
3231 Sykepleiere 2100 48000 4,4  
9999 Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres 150 3000 4,3  
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 600 15000 4,1  
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 2550 63000 4,0  
8224 Operatører innen plastfag og plastproduksjon 200 5000 3,9  
3119 Andre ingeniører og teknikere 300 9000 3,2  
7237 Industrimekanikere 350 11000 3,0  
2221 Leger 400 14000 2,9  
3232 Vernepleiere 150 6000 2,8  
7412 Bakere og konditorer 100 4000 2,8  
5122 Kokker 600 22000 2,7  
3141 Skipsmaskinister 150 5000 2,6  
7231 Bilmekanikere 550 21000 2,6  
3114 Maskiningeniører og -teknikere 200 8000 2,4  
3113 Elektronikk- og 250 11000 2,3

telekommunikasjonsingeniører og –teknikere
3349 Andre yrker innen undervisning og pedagogisk arbeid 100 5000 2,2  
5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 500 24000 2,2  
7411 Slaktere, fiskehandlere o.l. 100 4000 2,1  
3120 Dataingeniører og -teknikere 350 17000 2,0  
4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 450 22000 2,0  
3111 Bygningsingeniører og -teknikere 250 12000 2,0  
8322 Buss- og sporvognførere 200 11000 1,9  
3460 Sosionomer, barnevernspedagoger o.l. 250 15000 1,7  
3116 Ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og metallurgi 150 9000 1,6  

Tabell 4: Stramhetsindikator målt ved forholdet mellom mangel på arbeidskraft i henhold
Aetats bedriftsundersøkelse og sysselsatte i henhold til AKU.6

Styrk- Yrke mangel på sysselsatte mangel på
kode arbeidskraft i 2000 arbeidskraft

i 2002 per 
sysselsatt

Tabellen fortsetter på neste side

6 Desto høyere indikator, desto vanskeligere å rekruttere arbeidskraft.  Anslagene for mangel på arbeidskraft
og sysselsatte er rundet av til henholdsvis nærmeste 50 og nærmeste 1000. 

Tabellen fortsetter på neste side 
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9152 Vakter og dørvakter 50 4000 1,6  
8333 Truckførere 100 5000 1,6  
8211 Operatører innen metallvareproduksjon 100 7000 1,6  
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 950 66000 1,5  
3111 Bygningsingeniører og -teknikere 250 12000 2,0  
8322 Buss- og sporvognførere 200 11000 1,9  
3460 Sosionomer, barnevernspedagoger o.l. 250 15000 1,7  
3116 Ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og metallurgi 150 9000 1,6  
9152 Vakter og dørvakter 50 4000 1,6  
8333 Truckførere 100 5000 1,6  
8211 Operatører innen metallvareproduksjon 100 7000 1,6  
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 950 66000 1,5  
2141 Sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere 50 5000 1,3  
2340 Spesiallærere/spesialpedagoger 50 5000 1,3  
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 100 6000 1,3  
8323 Lastebil- og vogntogførere 300 26000 1,2  
8141 Operatører innen produksjon og 

videreforedling av trelastprodukter 50 5000 1,0  
2411 Saksbehandlere innen offentlig administrasjon 50 5000 1,0  
2130 Systemutviklere og programmerere 350 34000 1,0  
8271 Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter 50 7000 1,0  
5133 Hjemmehjelpere 100 11000 1,0  
3412 Forsikringskonsulenter 100 9000 1,0  
3226 Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l. 100 10000 1,0  
6210 Skogsarbeidere o.l. 50 5000 0,9  
2310 Universitets- og høgskolelektorer/-lærere 150 15000 0,9  
3341 Yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole 100 9000 0,8  
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter 150 21000 0,8  
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 150 19000 0,8  
3471 Dekoratører, designere, og reklametegnere 50 8000 0,8  
4114 Kontormedarbeidere 300 39000 0,7  
3450 Polititjenestemenn 50 8000 0,7  
7233 Jordbruks-, skogbruks- og anleggsmaskinmekanikere 50 4000 0,7  
5221 Butikkmedarbeidere o.l. 900 148000 0,6  
3475 Idrettsutøvere og -trenere 50 5000 0,6  
3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 50 14000 0,5  
3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter 200 41000 0,5  
2149 Andre sivilingeniører og tilsvarende yrker 50 8000 0,4  
8251 Grafiske trykkere 50 6000 0,4  
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 250 56000 0,4  
4142 Postbud og -sorterere 100 20000 0,4  
7242 Service- og telemontører 50 8000 0,4  
3211 Bioingeniører og -teknikere 0 5000 0,4  
5163 Vaktmestere o.l. 100 21000 0,4  
1224 Produksjonsdirektører innen varehandel, 

hotell- og restaurantvirksomhet mv.   50 13000 0,3 
2521 Advokater 0 6000 0,3  
4113 Sekretærer 150 44000 0,3  

Fortsettelse fra forrige side

Styrk- Yrke mangel på sysselsatte mangel på
kode arbeidskraft i 2000 arbeidskraft

i 2002 per 
sysselsatt

Tabellen fortsetter på neste sideTabellen fortsetter på neste side 
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4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 100 25000 0,3
7341 Grafikere (førtrykk) o.l. 0 6000 0,3
3320 Førskolelærere 50 17000 0,3
5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 150 59000 0,3
3142 Dekksoffiserer og loser 0 8000 0,3
2541 Sosial- og siviløkonomer 0 8000 0,3
3112 Elkraftingeniører og -teknikere 0 5000 0,3
3491 Informasjonsmedarbeidere og journalister 0 9000 0,2
3418 Kundebehandlere (banktjenester) 50 18000 0,2
9151 Bud o.l. 0 7000 0,2
4222 Resepsjonister og opplysningsmedarbeidere 0 10000 0,2
7126 Vei- og anleggsarbeidere 0 9000 0,2
3431 Funksjonærer innen administrasjon 0 8000 0,1
1227 Produksjonsdirektører innen offentlig administrasjon 0 13000 0,1
8282 Operatører og montører innen produksjon 

av elektronisk utstyr 0 4000 0,1
3152 Sikkerhetsinspektører 0 7000 0,1
3310 Grunnskolelærere 50 73000 0,1
3416 Innkjøpere 0 8000 0,0
2519 Markedsanalytikere og andre forretningsyrker 0 12000 0,0
1222 Produksjonsdirektører innen olje- og gassutvinning, 

bergverksdrift, industri, 0 13000 0,0

I alt 42100 2269000 1,9

Fortsettelse fra forrige side

Styrk- Yrke mangel på sysselsatte mangel på
kode arbeidskraft i 2000 arbeidskraft

i 2002 per 
sysselsatt

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001-2002.
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Tabell 5: Mangel arbeidskraft fordelt på detaljerte yrker og regioner i henhold til Aetats
bedriftsundersøkelse 2002.

Styrk-    Yrke Østfold/ Oslo/ Oppland/ Agder/ Horda- Trønde- Nord- Hele
kode Buskerud/ Akershus Hedmark Rogaland land/S&F/ lag Norge landet

Vestfold/ M&R
Telemark 

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001-2002.

7125 Tømrere 450 1700 450 150 300 100 200 3400
5132 Omsorgsarb. og hjelpepleiere 450 1450 50 200 150 50 200 2550
3231 Sykepleiere 450 650 50 200 400 50 300 2100
7241 Elektrikere, elektronikere o.l 200 900 100 50 150 50 150 1600
7134 Rørleggere og VVS-montører 450 150 50 150 500 50 100 1400 
7141 Malere og byggtapetserere 50 400 0 200 200 0 250 1100
7131 Taktekkere 0 800 0 0 0 0 150 1000
9132 Rengjøringspersonale i bedr. o.l. 100 500 0 0 150 0 150 950
5221 Butikkmedarbeidere o.l. 150 450 0 0 150 50 100 900
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 100 700 50 50 0 0 0 900
5223-4 Selgere (engros og detalj) 250 815 150 100 150 50 50 1500
7212 Sveisere 250 0 0 100 150 100 100 700
9320 Hjelpearbeidere innen industri 450 0 0 0 200 0 0 700
5122 Kokker 100 200 50 50 50 0 100 600
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 50 350 0 50 50 50 50 600
5164 Vektere o.l. 50 550 0 0 0 50 0 600
7121 Murere m.fl. 350 150 50 0 0 0 0 600
7142 Overflatebehandlere og lakkerer 50 0 0 550 50 0 0 600
6101 Gårdbrukere m.fl. 100 0 200 0 100 100 50 550
7231 Bilmekanikere 150 100 0 50 150 50 100 550
7421 Snekkere 100 50 0 100 200 0 50 550
8331 Anleggsmaskinførere 200 50 50 50 100 0 150 550
5123 Hovmestere, servitører og barpers 50 100 50 100 100 0 100 500
7124 Forskalingssnekkere 0 150 0 50 100 50 150 500
7128 Stillasbyggere 50 0 0 400 0 0 0 500
7214 Platearbeidere 200 50 0 100 100 0 0 500
2512 Personal- og org. konsulenter 0 450 0 0 0 0 0 450
4121 Økonomimedarb. og revisjonsass. 100 0 0 50 0 0 300 450
2221 Leger 50 150 50 0 100 0 50 400
7122 Betong- og grunnarb. (bygg) 100 50 0 50 150 50 50 400
2130 Systemutv. og programmerere 50 50 0 200 0 0 0 350
3120 Dataingeniører og –teknikere 0 300 0 0 0 0 0 350
5135 Legesekretærer 0 50 0 300 0 0 0 350
7237 Industrimekanikere 0 0 0 50 200 0 0 350
7244 Energimontører 0 350 0 0 0 0 0 350
3119 Andre ingeniører og teknikere 50 0 0 150 100 0 0 300
3433 Revisorer (ikke statsaut.) 
og regnskapsførere 50 50 100 100 50 0 0 300
4114 Kontormedarbeidere 100 100 0 0 0 0 50 300
8213 Maskinarbeidere 0 100 0 150 50 0 0 300
8323 Lastebil- og vogntogførere 200 0 50 0 0 50 0 300
3111 Ingeniører og teknikere (bygg) 50 0 50 0 100 0 0 250
3113 Elektronikk- og telekom.ingeniører 
og -teknikere 50 100 0 50 0 0 0 250
3460 Sosionomer, barnevernspedagoger o.l.100 100 50 0 0 0 0 250
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 0 150 0 0 50 0 50 250
8281 Montører innen prod. av transportmidl. 0 150 0 0 0 50 0 250
9131 Rengjøring/ i privathushold. 0 250 0 0 0 0 0 250
9210 Hjelpearb. innen jordbr./skogbr./ fiske 0 100 0 0 100 50 0 250

I alt 7400 15200 2400 5400 5900 1500 4300 42100  
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2.2 Rekrutteringsproblemer fordelt på næringer og fylker

Andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer er størst innenfor bygge- og anleggs-
næringen der hele 51 prosent av bedriftene svarer at de har rekrutteringsproblemer.
Dette er en liten nedgang i forhold til å fjor. Bygg og anlegg skiller seg ennå tydeligere ut
når det gjelder alvorlige rekrutteringsproblemer. 36 prosent av bedriftene innenfor denne
næringen melder i år om alvorlige rekrutteringsproblemer. Dette er omtrent uendret
sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

Også målt i antall arbeidstakere er mangelen på arbeidskraft størst innenfor bygg og
anlegg, der det meldes om et behov på nesten 10.300 arbeidstakere. Sett i forhold til
antall sysselsatte personer innenfor næringen er mangelen meget stor sammenlignet
med andre næringer. I forbindelse med årets undersøkelse har bedriftene innenfor bygg
og anlegg rapportert om en økt mangel på 1.600 personer sammenlignet med i fjor.

Statistisk sentralbyrå sin konjunkturindikator viser en nedgang i aktiviteten målt etter
igangsettingen av nye boliger. Denne nedgangen strekker seg fra mars 2001 til og med
siste observerte måned, som er januar i år. Tilsvarende indikator for bygg i arbeid viser
imidlertid en kontinuerlig oppgang sammenlignet med i fjor. Aetats bedriftsundersøkelse
viser at sysselsettingsforventningen er størst i nettopp bygg og anleggsnæringen. Det
kan dermed se ut til at etterspørselen etter arbeidskraft til byggenæringen fremdeles er

Tabell 6: 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 2002 1999 2000 2001 2002

Jordbruk, skogbruk og fiske 36 36 31 33 15 16 12 14
Bergverksdrift og utvinning 
av olje og gass 23 27 21 19 9 9 7 11
Industri 36 37 39 35 16 16 18 16
-Nærings og nytelsesmidler 34 36 35 33 14 14 13 11
-Tekstil- og lærvarer 32 37 36 34 18 17 16 11
-Trevarer 37 40 46 40 17 19 18 14
-Trefordeling og grafisk 25 24 20 17 10 8 6 7
-Petroleum og kjemisk prod. 30 30 27 27 10 8 9 11
-Prod. av møbler og annen ind. 32 38 34 38 13 18 14 15
-Prod. av metallvarer 42 43 49 42 18 23 30 25
-Prod. av maskiner 48 40 44 47 27 21 25 29
-Prod. av elektronikk 40 37 41 34 15 15 19 15
Kraft- og vannforsyning 16 17 18 24 3 4 3 6
Bygg og anlegg 49 57 53 51 30 42 35 36
Varehandel 26 31 27 26 12 11 10 9
Hotell og restaurant 36 43 40 34 15 19 17 14
Transport 35 32 32 29 16 15 13 14
Kommunikasjon 22 19 20 14 7 7 8 4
Finans/tjenesteyting 18 19 18 17 7 6 7 7
Eiendomsdrift/forretn.tjen. 31 34 32 28 17 17 20 15
Offentlig forvaltning 28 28 22 24 11 9 7 8
Undervisning 32 33 29 23 8 5 7 5
Helse og sosiale tjenester 44 40 40 38 14 14 14 12
Andre sosiale og pers. 31 35 33 25 12 13 13 10

I alt 33 36 33 31 15 16 15 13

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1999-2002.
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meget høy. Nedgangen i igangsettelse av nybygg indikerer imidlertid at etterspørslen
etter arbeidskraft innenfor byggenæringen kan komme til å avta. Med utgangspunkt i
dagens meget høye etterspørsel etter arbeidskraft innenfor byggenæringen må vi også
på kort sikt forvente store rekrutteringsproblemer. 

Også næringsgruppen helse og sosial ligger over gjennomsnittet i rekrutteringspro-
blemer. I år er det 38 prosent av bedriftene som har meldt om rekrutteringsproblemer,
noe som er litt lavere enn i fjor. Helse og sosial ligger omtrent på landsgjennomsnittet i
andel bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer. Også denne andelen har falt litt
sammenlignet med i fjor. Målt i antall personer er rekrutteringsproblemene innenfor
helse- og sosialtjenester likevel gått opp, fra 6.000 til 8.000 personer. Det er betydelig
færre bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer, men rekrutteringsproblemene er
store for de bedrifter som har problemer med å rekruttere arbeidskraft. 

Det er fremdeles relativt begrensede rekrutteringsproblemer innenfor undervisning. Bare
23 prosent av bedriftene melder i år om rekrutteringsproblemer. Det er også klart færre
bedrifter innenfor undervisning som i år melder om rekrutteringsproblemer enn for ett år
siden. I forbindelse med fjorårets lønnsoppgjør forpliktet lærerene seg til lengre
arbeidstid. 

Tabell 7: Mangel på arbeidskraft fordelt på næringer.

Mangel på arbeidskraft Andel bedrifter
i antall personer med alvorlige

rekrutteringsproblemer

2001 2002 2001 2002

Jordbruk, skogbruk og fiske 1100 1100 12 14
Bergverksdrift og utvinning av olje og gass 100 100 7 11

Industri 6000 5800 18 16
-Nærings og nytelsemidler 700 400 13 11
-Tekstil- og lærvarer 200 100 16 11
-Trevarer 300 300 18 14
-Trefordeling og grafisk 900 200 6 7
-Petroleum og kjemisk prod. 100 100 9 11
-Prod. møbler og annen ind. 400 400 14 15
-Prod.av metallvarer 1100 1000 30 25
-Prod. av maskiner 2000 3000 25 29
-Prod. av elektronikk 400 300 19 15

Kraft- og vannforsyning 100 100 3 6
Bygg og anlegg 8600 10300 35 36
Varehandel 6000 4300 10 9

Hotell og restaurant 1700 1300 17 14
Transport 1800 1700 13 14
Kommunikasjon 200 100 8 4

Finans/tjenesteyting 300 200 7 7
Eiendomsdrift/forretnings-messig tjenesteyting 7600 6600 20 15
Offentlig forvaltning 1200 800 7 8

Undervisning 600 600 7 5
Helse og sosiale tjenester 6000 8000 14 12
Andre sosiale og personlige tjenester 1400 1100 13 10

I alt 43100 42100 15 13

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2001-2002.
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Innenfor deler av industrien er det mange bedrifter som melder om rekrutterings-
problemer. Rekrutteringsproblemene er imidlertid mindre enn i fjor. Dette gjelder for de
fleste industrigrupper med unntak av produksjon av maskiner.

For industrien sett under ett er det 35 prosent av bedriftene som har rekrutterings-
problemer. Dette er litt over landsgjennomsnittet og en nedgang sammenlignet med i
fjor. Innenfor industrien svarer 16 prosent av bedriftene at de har alvorlige rekrutterings-
problemer. Også dette er litt over gjennomsnittet. Her er det imidlertid store variasjoner
mellom de ulike industrigrenene. Målt i antall personer anslås mangelen på arbeidskraft
til 5.800, noe som er omtrent uendret fra i fjor.

Hotell og restaurant er en næringsgruppe som de siste årene har ligget godt over
gjennomsnittet for andel bedrifter med rekrutteringsproblemer. I år avviker andelen
rekrutteringsproblemer lite fra gjennomsnittet. Også andelen bedrifter med alvorlige
rekrutteringsproblemer er omtrent som på nivå med gjennomsnittet. Målt i antall
personer har rekrutteringsproblemene avtatt sammenlignet med i fjor. I år mangler det
1.300 personer, noe som tilsier en nedgang på 500 personer. 

Andelen bedrifter innenfor jordbruk, skogbruk og fiske som har rapportert om
rekrutteringsproblemer har økt fra 31 prosent i fjor til 33 i år. Dette er i tråd med
utviklingen for gjennomsnittet av alle næringene. Det er også noe høyere andel bedrifter
som rapporterer om alvorlige rekrutteringsproblemer. Bedrifter innenfor Jordbruk,
skogbruk og fiske mangler om lag 1.100 flere personer enn på samme tid i fjor. 

Målt i antall personer er rekrutteringsproblemene størst i Oslo og Akershus. Mangelen på
arbeidskraft utgjør henholdsvis 9.200 og 6.000 personer, noe som er en svak nedgang i
Oslo og en svak økning i Akershus. I Oslo er det størst mangel innenfor næringsgruppene
bygg- og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting. I Akershus er mangelen størst
innenfor helse- og sosiale tjenester og bygg- og anlegg.

Ja Herav alvorlig

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

Østfold 27 30 30 31 12 15 14 13
Akershus 36 37 38 32 19 17 20 13
Oslo 32 39 32 30 17 18 17 15
Hedmark 28 34 30 35 10 15 10 12
Oppland 30 39 34 34 10 16 14 12
Buskerud 36 40 40 40 15 20 17 19
Vestfold 34 31 39 32 13 16 18 16
Telemark 36 34 34 32 12 14 12 13
Aust-Agder 28 22 28 26 13 14 12 11
Vest-Agder 27 28 27 30 11 12 13 13
Rogaland 35 36 31 30 17 15 15 12
Hordaland 39 41 32 26 16 17 14 12
Sogn og Fjordane 41 38 33 33 20 18 14 14
Møre og Romsdal 35 30 35 34 16 16 15 15
Sør-Trøndelag 31 38 33 23 13 14 13 11
Nord-Trøndelag 25 21 26 22 10 11 10 10
Nordland 38 40 33 32 19 16 12 13
Troms 30 37 30 30 12 13 9 13
Finnmark 33 38 42 38 13 17 18 15

I alt 33 36 33 31 15 16 15 13

Tabell 8: 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. i prosent. 1999-2002.

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2002.
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Ved fylkesvis sammenligning av mangel på arbeidskraft og andelen bedrifter med
rekrutteringsproblemer må en ta hensyn til at størrelsen på bedrifter varierer mellom
fylker. Den største andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer finner vi i Buskerud og
Finnmark. Det er henholdsvis 40 prosent av bedriftene i Buskerud og 38 prosent av
bedriftene i Finnmark som har rapportert inn rekrutteringsproblemer. I Finnmark er
problemene størst innenfor helse og sosiale tjenester, undervisning, bygg og anlegg og
hotell og restaurant. I Buskerud er det først og fremst bedriftene innenfor bygg og
anlegg og varehandel som har svart at de har rekrutteringsproblemer. 

Også i fylkene Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal er andel bedrifter med
rekrutteringsproblemer høyere enn det som er normalt for resten av landet.

I likhet med rekrutteringsproblemer generelt er også andelen bedrifter med alvorlige
rekrutteringsproblemer størst i Buskerud. 19 prosent av bedriftene i Buskerud melder i år
om alvorlige rekrutteringsproblemer. Det er særlig bedrifter innenfor bygg og anlegg og
varehandel som rapporterer om alvorlige rekrutteringsproblemer. For øvrig er det få
fylker som på dette punktet skiller seg markert fra landsgjennomsnittet.

Lavest prosentvis andel rekrutteringsproblemer er det i Trøndelag. Også mangel på
arbeidskraft målt i antall personer er lav i trøndelagsfylkene. I tillegg er den absolutte
mangelen på arbeidskraft lav i Hedmark, Aust-Agder, Sogn- og Fjordane og Finnmark.

Buskerud, Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland har, sammenlignet med
andre fylker, stor absolutt mangel på arbeidskraft. Felles for disse fylkene er mangel på
arbeidskraft innenfor bygg- og anleggsnæringen. I Buskerud og Hordaland melder
bedriftene om stor mangel på arbeidskraft i helse- og sosiale tjenester, mens i Rogaland
og Nordland er mangelen stor innenfor forretningsmessig tjenesteyting. Bedrifter
innenfor varehandel melder om en viss mangel på arbeidskraft i Møre- og Romsdal.

Tabell 9: Mangelen på arbeidskraft fordelt på fylker.

Mangel på arbeidskraft, Andel bedrifter
i antall personer med alvorlige

rekrutteringsproblemer

2001 2002 2001 2002

Østfold 2300 2100 14 13
Akershus 5600 6000 20 13
Oslo 9900 9200 17 15

Hedmark 1100 1000 10 12
Oppland 1300 1300 14 12

Buskerud 2100 2300 17 19
Vestfold 2100 1700 18 16
Telemark 1900 1200 12 13
Aust-Agder 600 700 12 11

Vest-Agder 1700 1700 13 13
Rogaland 2700 3000 15 12
Hordaland 1700 2500 14 12

Sogn og Fjordane 1100 900 14 14
Møre og Romsdal 3300 2500 15 15
Sør-Trøndelag 1700 1100 13 11

Nord-Trøndelag 700 500 10 10
Nordland 1500 2400 12 13
Troms 800 1100 9 13
Finnmark 900 800 18 15

I alt 43100 42100 15 13

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2002.



Økningen i andel bedrifter med rekrutteringsproblemer fra 2001 til 2002 var størst i
Hedmark der andelen gikk opp med 5 prosentpoeng. Nedgangen i rekrutteringsproblemer
er størst i Sør-Trøndelag der andel bedrifter med rekrutteringsproblemer falt med 10
prosentpoeng. Også i Hordaland og Akershus er det i år en betydelig lavere andel
bedrifter med rekrutteringsproblemer sammenlignet med i fjor.

Alvorlige rekrutteringsproblemer har økt mest i Troms. Andelen bedrifter med alvorlige
rekrutteringsproblemer har økt med 4 prosentpoeng fra i fjor. Den absolutte mangelen
har økt mest i Nordland. I 2001 manglet bedriftene 1.500 personer, mot 2.400 personer i
år.

Nedgangen i alvorlige rekrutteringsproblemer er størst i Akershus der andel bedrifter
med alvorlige rekrutteringsproblemer falt med 8 prosent fra i fjor. Målt i antall personer
har imidlertid rekrutteringsproblemene falt mest i Møre- og Romsdal og Telemark, med
henholdsvis 800 og 700 personer.

2.3 Rekruttering av arbeidskraft fra utlandet

I årets undersøkelse har det blitt lagt til et nytt spørsmål. Spørsmålet tar sikte på å
avdekke om bedriftene mener det er aktuelt å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Med
utenlandsk arbeidskraft menes arbeidskraft som ikke er bosatt i Norge. Spørsmålet
knytter seg kun til behov for utenlandsk arbeidskraft i dag. 

På landsbasis er det omtrent 9 prosent av bedriftene som svarte positivt på at det var
aktuelt å rekruttere utenlandsk arbeidskraft i dag. 76 prosent mener at det ikke er
aktuelt, mens 15 prosent er usikre.

Bedrifter innenfor jordbruk skogbruk og fiske skiller seg klart ut ved å være positivt
innstilt til å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. 23 prosent av bedriftene i denne
næringen mente det var aktuelt å rekruttere fra utlandet. Også mange bedrifter innenfor
hotell og restaurant besvarte spørsmålet positivt. Dette er næringsgrupper som fra før av
rekrutterer arbeidskraft fra utlandet.

Deler av industrien er også positivt innstilt til å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Dette
gjelder særlig innefor produksjon av elektronikk og nærings- og nytelsesmidler.

Innenfor næringsgruppene der rekrutteringsproblemene er størst, henholdsvis bygg og
anlegg og helse og sosial, var det 11 og 9 prosent av bedriftene som mente det var
aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Dette er omtrent som for gjennomsnittet
over alle næringene. Det kan dermed se ut til at det ikke er noen klar sammenheng
mellom mangel på arbeidskraft og ønsket om å ansatte utenlandsk arbeidskraft. 

De næringsgruppene som skiller seg ut ved å være mest positive til utenlandsk
arbeidskraft, jordbruk, skogbruk- og fiske og hotell- og restaurant, er næringsgrupper
som har erfaring med å rekruttere arbeidskraft fra utlandet.
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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
nettoøkning 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 som nevnt også i årets undersøkelse rapportert om store rekrutterings-
problemer innenfor enkelte næringer og yrkesgrupper. Det er rimelig å anta at de relativt
store rekrutteringsproblemene har medført at en del bedrifter ser det som urealistisk å
øke sysselsettingen utover dagens nivå. Dette er et forhold som trekker i retning av at
forventet sysselsetting kan være et underestimat av etterspørsel etter arbeidskraft det
kommende året. 

Tabell 10: Andel bedrifter som vurderer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. 
Landsgjennomsnitt i prosent. Resultater foreligger kun for 2002.

ja nei usikker

Jordbruk, skogbruk og fiske 23 57 20
Bergverksdrift og utvinning av olje og gass 14 70 15

Industri 11 72 17
-Nærings og nytelsesmidler 17 65 19
-Tekstil- og lærvarer 13 71 16
-Trevarer 8 77 15
-Trefordeling og grafisk 4 85 11
-Petroleum og kjemisk produksjon 8 77 16
-Prod. av møbler og andre ind.varer 10 75 15
-Prod.av metallvarer 11 69 21
-Prod. av maskiner 13 65 22
-Prod. av elektronikk 18 64 19

Kraft- og vannforsyning 1 89 10
Bygg og anlegg 11 68 21
Varehandel 4 83 12

Hotell og restaurant 19 66 14
Transport 7 79 13
Kommunikasjon 6 82 12

Finans/tjenesteyting 6 85 9

Eiendomsdrift/forretningsmessig tjenesteyting 12 76 12
Offentlig forvaltning 5 84 11

Undervisning 5 84 10
Helse og sosiale tjenester 9 73 17
Andre sosiale og personlige tjenester 8 77 15

I alt 9 76 15

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2002.
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Samtidig er det grunn til å tro at bedriftene ikke tar tilstrekkelig hensyn til begrensninger
på tilbudssiden av arbeidsmarkedet. Derfor er det rimelig å forvente at bedriftenes
anslag på forventet sysselsetting vil være et overestimat av faktisk sysselsettings-
utvikling det kommende året.

Sammenlignet med resultater fra fjorårets undersøkelse er bedriftene i år noe mindre
optimistiske overfor forventet sysselsettingen det kommende året. I fjor var netto-
økningen på 19 prosentpoeng. I år er til sammenligning nettoøkningen på 17
prosentpoeng. Dette indikerer en svak nedgang i bedriftenes forventede sysselsetting. 

Det er i år like stor andel bedrifter som forventer nedgang i sysselsettingen som det var
ved fjorårets bedriftsundersøkelse. Årets undersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene
forventer økt sysselsetting. Tilsvarende størrelse var i fjor 29 prosent.

Dersom vi ser bort fra underliggende grupper innenfor industrien er bedriftene innenfor
forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift mest optimistiske når det gjelder neste
års sysselsettingsvekst. Innenfor denne næringen er nettoøkningen det kommende året
på 37 prosentpoeng. Også andre næringsgrupper som bygg og anlegg, samt deler av
industrien, forventer en høy netto økning i sysselsettingen. Størst forventet nettoned-
gang i sysselsettingen er innrapportert fra bedrifter innenfor næringsgruppene kommu-
nikasjon og undervisning. 
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Figur 1: Bedriftenes forventning til fremtidig sysselsetting, landsgjennomsnitt.
Nettoøkninger. Prosentandel bedrifter som venter økning minus prosentandel bedrifter
som venter nedgang i sysselsettingen.

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2002.

Tabell 11: Bedriftenes forventninger om 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 28,5 62,1 9,4 19,0
2002 26,3 64,0 9,7 16,5

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 1996-2002.
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Det er mange bedrifter innefor bygge- og anleggsnæringen som rapporterer om forventet
vekst i sysselsettingen det kommende året. Tidligere år er det først og fremst innenfor
byggenæringen bedriftene har vært optimistiske. Dette er hovedtrekket også i år, men
skal vi tro Statistisk Sentralbyrås konjunkturindikator viser nå også anleggsnæringen en
hvis økning i aktiviteten. Ordretilgangen innenfor anleggsnæringen begynte å ta seg noe
opp mot slutten av 2001. I det kommende år kan det derfor være grunn til å forvente en
viss vekst innenfor anleggsnæringen. 

I forhold til fjorårets tall er det verdt å merke seg nedgangen innenfor undervisning.
Stort sett har bedrifter innenfor undervisning vært en næringsgruppe som i liten grad
forventer store endringer i sysselsettingen. En mulig forklaring til at flertallet av bedrifter
forventer nedgang i sysselsettingen kan være at lærerne i forbindelse med fjorårets
lønnsoppgjør forpliktet seg til å øke antall ukentlige arbeidstimer. Isolert sett trekker en
slik effekt i retning av et lavere sysselsettingsbehov ved skolene. Mange steder meldes
det nå om overtallighet blant lærere. 

Også bedrifter innenfor næringsgruppene andre sosiale og personlige tjenester og hotell
og restaurant er merkbart mindre optimistiske i sine sysselsettingsforventninger
sammenlignet med tidligere. Når det gjelder bedrifter innenfor hotell og restaurant, er
disse trolig mer sensitive enn andre overfor konjunkturendringer. Ettersom de

Tabell 12: Bedriftenes forventning til fremtidig sysselsetting, etter næring.
Nettoøkninger. Prosentandel bedrifter som venter økning minus prosentandel bedrifter
som venter nedgang i sysselsettingen.

2000 2001 2002

Netto  Netto  Netto
Økn. Økn. Økn.

Jordbruk, skogbruk og fiske 8 8 7
Bergverksdrift og utvinning av olje  18 22 20

Industri 22 23 19
-Nærings- og nytelsesmidler 12 16 13
-Tekstil- og lærvarer 11 11 8
-Trevarer 21 26 16
-Treforedling og grafisk 14 7 0
-Petroleum- og kjemisk prod. 26 19 10
-Prod. av annen industrivar. 28 20 18
-Prod. av metallvarer 29 34 26
-Produksjon av maskiner 33 35 38
-Produksjon av elektronikk 30 35 31

Kraft- og vannforsyning -8 -11 0
Bygg og anlegg 38 36 33
Varehandel 18 17 14

Hotell og restaurant 26 26 18
Transport 15 15 14
Kommunikasjon -21 -32 -23

Finans/tjenesteyting 16 15 13
Eiendomsdrift/forretning. 41 36 37
Offentlig forvaltning 6 3 -1

Undervisning 4 1 -12
Helse og sosiale tjenester 11 9 7
Andre sosiale og pers. 18 18 11

I alt 21 19 17

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse 2000-2002.
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økonomiske utsiktene i år er mindre positive sammenlignet med i fjor kan dette påvirke
næringsgrupper som hotell og restaurant sterkere enn andre. I tillegg må vi forvente at
en sterk krone bidrar til å redusere turismen, noe som påvirker inntjeningen til bedrifter
innenfor hotell og restaurant. Statistisk Sentralbyrå viser at den senere års vekst i antall
hotellovernattinger nå har flatet ut. Dette indikerer at behovet for arbeidskraft trolig også
har avtatt noe. 

Bedrifter innenfor industrien er også mindre optimistiske enn for ett år siden. I første
rekke gjelder dette bedrifter innenfor undergruppene produksjon av metallvarer, trevarer
og kjemiske produkter. Sterkere krone og lønnsvekst overfor våre handelspartnere har
forverret bedriftenes konkurransefortrinn til utlandet. Dette begrenser behovet for
arbeidskraft innenfor industrien. Som følge av økte oljeinvesteringer opplevde industrien
oppsving i 1. halvår 2001. I år er de totale utsiktene for industrien noe dårligere enn i
fjor. Det er likevel viktig å trekke frem fra bedriftsundersøkelsen at andelen bedrifter i
industrien som forventer økning i sysselsettingen er noe over gjennomsnittet for alle
næringer.

Bedriftsundersøkelsen ble gjennomført i perioden mai og april i år. Dette var før
lønnsoppgjøret, som ble høyere enn forventet. I etterkant av bedriftenes besvarelser har
også kronen styrket seg ytterligere i forhold til våre handelspartnere. Dette er effekter
som ytterligere svekker industriens konkurranseevne mot utlandet, noe som kan bety at
industriens sysselsettingsforventninger nå er lavere enn det tabellen over indikerer.

De siste årene har det vært nedgang i sysselsettingen innenfor kommunikasjon. Blant
annet har det vært betydelige nedbemanninger i Telenor og Posten. Slike
nedbemanninger må ses på som hovedforklaringen til at bedriftsundersøkelsen de senere
år har vist forventet nedgang i sysselsettingen. I år er det færre bedrifter som forventer
å kutte antall ansatte i det kommende året.

Noe av den samme trenden har vært tilfellet innenfor kraft og vannforsyning.
Resultatene fra årets undersøkelse indikerer at nedbemanningen er i ferd med å stoppe
noe opp.

Figur 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 2001-2002.
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Med en nettoøkning på 26 prosent er bedriftene i Oslo mest optimistiske med hensyn til
den kommende sysselsetting. Dette til tross for en merkbar nedgang fra i fjor. Også
Vestfold skiller seg ut med en høy nettoøkning, på 24 prosent. Bedriftene i fylkene
Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland har lavest forventninger til
sysselsettingsutviklingen.

Sammenlignet med fjorårets resultater er det stort sett små endringer i de regionale
sysselsettingsforventningene. I de fleste fylkene har bedriftene lavere forventet
sysselsettingsutvikling. Det er likevel ingen fylker som forventer en netto nedgang i
sysselsettingen. I de tre nordligste fylkene og Vest-Agder er bedriftene i år er mer
positive enn de var for ett år siden. Resultatene fra fjorårets undersøkelse viste et tydelig
skille mellom Nord-Norge og resten av landet. Det er mindre regionale forskjeller i år. 

Selv om Oslo skiller seg positivt ut ved at bedriftene er mest optimistiske i landet, er det
verdt å merke seg at bedriftene samtidig er mindre optimistiske i år sammenlignet med i
fjor. Oslo har hatt en merkbar økning i arbeidsledigheten. I mai 2002 var ledigheten 3,6
% av arbeidsstyrken mot 2,6 % i mai 2001, noe som er en betydelig høyere økning
sammenlignet med resten av landet. Lavere sysselsettingsforventninger må derfor ses i
sammenheng med at det i løpet av siste halvår har vært nedgang i etterspørselen etter
arbeidskraft i Oslo. 

Telemark fylke deler langt på vei den samme utviklingen vi ser i Oslo. Bedriftene er i år
betydelig mindre optimistiske enn på samme tid i fjor. I fjor høst ble det varslet betyde-
lige bemanningskutt innenfor industrien. Dette kan ha påvirket forventninger til videre
sysselsettingsutvikling. Sammenlignet med i fjor har konkurranseutsatt sektor fått økte
relative kostnader i forhold til utlandet, og dermed svekket sin konkurranseevne. 

Utviklingen i ledighetstallene det siste året indikerer at også bedriftene i de resterende
østlandsfylkene, samt Aust-Agder, har opplevd en nedgang i etterspørselen etter

Tabell 13: Bedriftenes forventning til sysselsettingsutviklingen. Fordelt på fylke. 
Netto økning.

1998 1999 2000 2001 2002

Østfold 29 17 14 15 10
Akershus 29 15 25 22 20
Oslo 35 24 31 32 26

Hedmark 28 4 10 12 9
Oppland 18 12 15 11 7
Buskerud 28 16 23 22 15

Vestfold 30 20 25 25 24
Telemark 20 19 14 16 9
Aust-Agder 24 12 20 16 12

Vest-Agder 23 13 21 14 21
Rogaland 26 16 27 25 17
Hordaland 49 15 24 22 18

Sogn og Fjordane 16 12 7 11 7
Møre og Romsdal 20 16 17 15 16
Sør-Trøndelag 26 18 22 20 18

Nord-Trøndelag 15 10 14 12 11
Nordland 9 14 10 7 8
Troms 15 13 18 8 16
Finnmark 16 10 14 7 13

I alt 27 16 21 19 17

Kilde: Aetats bedriftsundersøkelse, 1998-2002.
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arbeidskraft. Dette forklarer delvis hvorfor bedriftene i år er noe mindre optimistiske til
den forventede sysselsettingen enn for et år siden. 

Bedriftene i Vest-Agder fylke er i år mer optimistiske enn i fjor. Vest-Agder lå i fjor godt
under landsgjennomsnittet. Sammenlignet med den økte arbeidsledigheten som har
funnet sted ellers i landet har økningen i Vest-Agder vært liten.  

Bedriftene i Rogaland og Hordaland er mindre optimistiske til sysselsettingsutviklingen
sammenlignet med bedriftsundersøkelsen 2001. Dette må ses i sammenheng med at den
sesongjusterte arbeidsledigheten har steget siden i fjor høst. I Rogaland er det først og
fremst industrien som nå har lavere sysselsettingsforventninger. 

Det er en lavere optimisme i bedriftene i Sogn- og Fjordane og Sør-Trøndelag
sammenlignet med i fjor. Det er i tillegg en liten nettøkning i bedrifter som forventer
vekst i sysselsettingen. I disse to fylkene har arbeidsledigheten økt noe det siste året. 

Optimismen i bedriftene i Møre og Romsdal er på vei opp sammenlignet med i fjor. Dette
til tross for at arbeidsledigheten har økt noe.

I Nord-Trøndelag har bedriftene i år omtrent den samme sysselsettingsutviklingen som i
fjor. Også arbeidsledigheten har vært relativt stabil i løpet av det siste året.

Den landsdelen som skiller seg tydeligst ut er Nord-Norge. Spesielt bedrifter i Troms og
Finnmark er nå mer optimistiske med hensyn til sysselsettingsutviklingen enn de var for
ett år siden. Arbeidsledigheten har i løpet av det siste året økt noe mindre i disse fylkene
enn ellers i landet. I tillegg var bedriftene i Nord-Norge moderate i sine sysselsettings-
forventninger i forbindelse med fjorårets undersøkelse. Resultatene fra årets under-
søkelse bidrar til å utjevne det som i fjor var et markert skille mellom Nord-Norge og
resten av landet.
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Vedlegg: Metodebruk for estimering av mangel på arbeidskraft

Aetats bedriftsundersøkelse kartlegger hvor mange personer bedriftene mangler.
Resultater som presenteres i absoluttverdier er estimert på bakgrunn av bedriftenes
besvarelser i utvalget. Resultatene fremskaffes ved å multiplisere besvarelsene i utvalget
med en oppblåsningsfaktor. Det konstrueres en oppblåsningsfaktor for hver nærings-
gruppe i fylket. Oppblåsningsfaktoren er konstruert slik at telleren viser til antall ansatte i
populasjonen (dvs en enkelt næring i fylket) , mens nevneren viser til tilsvarende
størrelse i utvalget. Tall på antall ansatte i utvalget har bedriftene selv oppgitt, mens tall
på ansatte i populasjonen er hentet fra bedrifts- og foretaksregisteret. 

Aetats bedriftsundersøkelse presenterer også resultater som viser mangel fordelt etter
yrkesgrupper. I bedriftsundersøkelsen blir bedriftene bedt om å spesifisere på så
detaljert yrkesnivå som mulig ”…Hvor mange flere ansatte ville virksomheten hatt i dag
dersom den ikke hadde hatt rekrutteringsproblemer?”. Mangel på antall ansatte i utvalget
kan derfor sorteres på et detaljert yrkesnivå (4-sifret STYRK). Bedriftenes anslag på
mangel på antall ansatte fordelt etter yrke blåses opp i forhold til hver enkelt bedrifts
næringstilhørighet. Oppblsåningsfaktoren som benyttes er identisk som beskrevet over,
dvs i forhold til næring i fylket. Det innebærer at i de tilfellene der en bedrift oppgir
mangel på flere yrkesgrupper blir alle yrkesgruppene multiplisert med en identisk
oppblåsningsfaktor. 

Ideelt sett burde hver yrkesgruppe innenfor fylket hatt sin egen oppblåsningsfaktor. Det
er imidlertid ikke mulig å konstruere en slik oppblåsningsfaktor ettersom det ikke finnes
fullstendige populasjonstall på finfordelte yrkesinndelinger. Metoden som benyttes i
Aetats bedriftsundersøkelse forutsetter dermed at bedriftene innenfor hver enkelt næring
har lik struktur i forhold til yrkesfordeling. Det vil imidlertid øke usikkerhet knyttet til
resultatene over mangel på arbeidskraft fordelt etter yrker dersom bedriftene innenfor en
felles næring har stor variasjon yrkesstrukturer. 

Estimeringsmetoden baserer seg på at utvalget ikke er skjevt. Med skjevt menes at det
er en sammensetning av bedrifter med forskjellig sysselsettingsnivå i utvalget som ikke
reflekterer sysselsettingsnivået til bedriftene i populasjonen. I tidligere bedriftsunder-
søkelser er det ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn å trekke et balansert utvalg i
forhold til bedriftenes størrelse. Det har imidlertid vært satt parametere som gir et
balansert utvalg i forhold til geografisk og næringsvis representativitet. Et skjevt utvalg
vil bidra til å trekke estimatet vekk fra det som er den faktiske mangelen på arbeidskraft.

Utvalget i Aetats bedriftsundersøkelse er skjevt i forhold til bedriftenes størrelse. Andel
av bedrifter med mange ansatte er noe overrepresentert. En slik skjevhet har også vært
tilfellet ved tidligere bedriftsundersøkelser. En overrepresentasjon av store bedrifter vil gi
et estimat på mangel som høyst sannsynlig er et underestimat av den faktiske mangel i
landet. Skjevheter i utvalget har trolig oppstått fordi større bedrifter har høyere
svarprosent enn små bedrifter. 

Forholdet mellom mangel og antall ansatte er i de aller fleste tilfeller betydelig høyere for
små bedrifter som oppgir mangel sammenlignet med store bedrifter som oppgir mangel.
Estimeringsmetoden som tidligere er benyttet har basert seg på en oppblåsningsfaktor
hvor antall ansatte i populasjonen er benyttet i telleren mens antall ansatte i utvalget er
benyttet i nevneren. Denne oppblåsningsfaktoren blir så multiplisert med mangel i
utvalget. Med en overrepresentasjon av store bedrifter i utvalget tas det i større grad
hensyn til mangel på arbeidskraft i store bedrifter enn mangel på arbeidskraft i små
bedrifter. Resultatet for mangel på arbeidskraft blir derfor et underestimat ettersom små
bedrifter har et høyere forhold mellom antall ansatte og mangel på arbeidskraft. 

I løpet av det kommende året vil Aetat forsøke å utbedre metoden for estimering av
mangelen på arbeidskraft. Den nye metoden vil ta sikte på å justere for eventuelle
skjevheter i utvalget. 
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3 Utviklingen på arbeidsmarkedet

3.1 Hovedtallene for registrert arbeidsledighet

Utviklingen i tallene for helt ledige registrerte arbeidssøkere viser at arbeidsmarkedet er
blitt noe mindre stramt det siste året. 

Den sterke veksten i norsk økonomi gjennom siste halvdel av 1990-tallet har resultert i
lav arbeidsledighet, kombinert med en meget høy yrkesdeltaking. Frem til sommeren
1998 var arbeidsmarkedet preget av en fire-års periode med sammenhengende nedgang
i den registrerte ledigheten, med et fall fra et nivå på 130.000 til i underkant av 60.000
personer. Nedgangen i ledigheten i denne perioden førte til et betydelig mer stramt
arbeidsmarked. I perioden fra sommeren 1998 og frem til sommeren 2001 holdt den
sesongkorrigerte ledigheten seg på et meget lavt og stabilt nivå, i intervallet mellom
58.000 og 63.000 personer.7

Etter fem år med høykonjunktur ble 2001 det året som markerte tilbakeslaget i norsk
økonomi. Dette reflekteres også i ledighetstallene der vi har sett en vedvarende økning i
ledigheten fra juli 2001 og frem til mai 2002. Selv om denne veksten ikke har vært
spesielt sterk, sammenlignet med det en opplevde i perioden 1988-1993, har det
resultert i at den sesongkorrigerte ledigheten har vokst fra om lag 60.000 i juli 2001, til
73.000 i mai 2002.

Figur 1: Utviklingen i de sesongjusterte tallene for helt ledige og sum helt ledige og
ordinære tiltaksdeltakere. Januar 1997 - mai 2002.

Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.
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7 En ser da bort fra de to markante hopp i ledigheten som fant sted i mai 1999 og mai 2000. Den markante
nedgangen i mai 1999 kan trolig forklares med at pinsen dette året falt i mai, noe som reduserte ledighetstallet
kraftig denne måneden. Den markante økningen i mai 2000 skyldes streik, med påfølgende permitteringer, 
noe som påvirket til en økning i ledighetstallet.



I gjennomsnitt var 63.600 personer, tilsvarende, 2,7 prosent av arbeidsstyrken,
registrert som helt ledige i 2001. For de fem første måneder i 2001 var ledigheten i
gjennomsnitt på om lag 62.200, mens tilsvarende periode i år viser en økning i dette
tallet til 71.300, en vekst på 15 prosent.

Sammenlignet med ett år tidligere viser endringstallene at ledigheten begynte å stige fra
og med september 2001, men det var først i november at ledighetstallene viste et
markant hopp, med en økning i ledighetsnivået på om lag 6-7.000 personer. Tallene fra
og med mars 2002 indikerer videre en forholdsvis markant vekst i ledigheten. Dette siste
skiftet kom imidlertid samtidig med at rutinene for registrering og oppdatering av
informasjon rundt arbeidssøkerne ble endret, noe som kan bidra til en noe over-
estimering av ledighetsveksten for perioden mars til mai. Aetat vil imidlertid understreke
at det vesentligste av økningen i ledigheten fra mai 2001 til mai 2002 skyldes et noe
mindre stramt arbeidsmarked.

Samtidig med økningen i arbeidsledigheten har det vært en moderat nedtrapping av de
ordinære arbeidsmarkedstiltakene. Denne nedgangen kan imidlertid bare i liten grad
forklare økningen i ledigheten. Summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere har
også økt klart det siste året. 

Om vi ser på endringstallene i figur 2 viser disse at ledigheten har vært økende i alle
måneder siden september 2001, sammenlignet med samme måned ett år før. På den
annen side har imidlertid nivået på ordinære arbeidsmarkedstiltak gått noe ned i denne
perioden, dog i langt mindre utstrekning enn økningen i ledighetstallene. I snitt økte
ledigheten med om lag 9.200 personer per måned i fra januar til mai i 2002, mens
nedgangen i de ordinære tiltakene var i snitt på 2.200 personer per måned for samme
periode. Siden ordinære tiltak er rettet mot de som er helt ledige, vil en nedgang i de
ordinære tiltakene isolert sett bidra til et høyere tall på helt ledige. Dette kan imidlertid
kun forklare en liten del av veksten i ledigheten.
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Figur 2: Registrert ledighet og ordinære tiltaksdeltakere. Endringer i nivåtall i forhold til
samme måned året før. Januar 2000 - mai 2002.
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Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.
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Andelen av de ledige som går på ordinære tiltak er vesentlig lavere nå enn hva tilfelle var
for ett år siden, som en følge av økningen i arbeidsledigheten og nedgangen i de
ordinære arbeidsmarkedstiltakene. I gjennomsnitt var det om lag 16 prosent av
arbeidssøkerne uten ordinært arbeid som deltok på ordinære tiltak de fem første
månedene 2001, mens denne prosentandelen gikk ned til 11 for samme periode i 2002. 

Utviklingen i de registrerte ledighetstallene er stort sett i overensstemmelse med
Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Ifølge AKU var det i gjennom-
snitt 97 000 arbeidsledige i 1. kvartal 2002, en økning på 10 000 fra samme kvartal i
fjor. AKU-ledigheten utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,7 prosent ett år
tidligere. 

Utviklingen i tilgangen av nyregistrerte arbeidsledige kan ofte gi nyttig informasjon i
forhold til hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg. En situasjon der økningen i ledigheten
gjenspeiles i en tilsvarende økning i nyregistrerte ledige kan gi indikasjon på at det kan
være næringer som har problemer på grunn av en forverring innenfor sitt delmarked.
Således kan det være rimelig å tenke seg at en konjunkturnedgang i større grad berører
personer som ikke har vært registrert hos Aetat før.8

Figur 3: Trendmessig9 utvikling for tilgangen av nyregistrerte helt ledige.10 I prosent av
helt ledige. Januar 1999 til mai 2002. 
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Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.

8 Dette kan kanskje spesielt gjelde yngre personer som er i sin første jobb, og derfor naturlig nok ikke har vært
registrert hos Aetat. Imidlertid vil for eksempel økning i konkurser, slik vi så i 2001 innenfor IKT-sektoren,
berøre alle ansatte.
9 ARIMA-X12 er benyttet ved sesongjustering. På grunn av stor volatilitet i den sesongjusterte tidsserien
gjengir figur 3 i stedet den endelige trend-syklus komponenten som fremkommer ved X12. Et 13-ledds
henderson filter er brukt for ved glatting.
10 Med nyregistrerte helt ledige menes personer som ikke har vært i Aetat´s register de siste 3 år.



Figur 3 gjengir den trendmessige utviklingen for alle nyregistrerte arbeidssøkere med
status helt ledig som ikke har vært i Aetat sitt register de siste tre år. Tallstørrelsen er
angitt i prosent av helt ledige. Fra figur 3 ser vi at det er en sammenhengende nedgang i
andelen nyregistrerte ledige, fra om lag 9,5 prosent av de ledige som var nyregistrerte i
mai 1999 til 7,5 prosent i november 2000. I perioden desember 2000 og frem til juli
2001 holder denne andelen seg relativt stabilt på 7,5 prosent. Fra juli til november 2001
økte både ledigheten og antall nyregistrerte, men med en høyere vekst i de
nyregistrerte, noe som indikerer at forverringen på arbeidsmarkedet i denne perioden
kan ha blitt forårsaket av de store omstillinger en så i enkelte næringer, som for
eksempel IKT-sektoren. 

Etter at den sesongkorrigerte ledigheten hadde økt fra juli og frem til november 2001,
var det en viss utflating frem til februar 2002. I samme periode ser vi også at vi har en
nedgang i andelen nyregistrerte i forhold til helt ledige. Imidlertid viste ledighetstallene
at veksten fortsatte i månedene fra mars til mai 2002. På den annen side er veksten
antall nyregistrerte i forhold til den samlede ledigheten langt mer beskjeden i denne
perioden. Dette er muligens en indikasjon på at veksten i ledigheten kan være noe
overestimert i disse månedene som følge av omlegging av rutinene for registrering og
oppdatering av informasjon om arbeidssøkere som fant sted i mars i år. 

Det må imidlertid anmerkes at det er forbundet en del usikkerhet rundt de trendmessige
anslagene som er gjengitt for nyregistrerte og at en må være varsom med tolkningen av
disse. Dersom en ser perioden fra juli 2001 til mai 2002 under ett, er det en klar økning i
andelen av nyregistrerte, noe som støtter opp under at arbeidsmarkedet i denne
perioden er blitt mindre stramt.

3.2 Registrert ledighet etter yrkesbakgrunn, fylke, kjønn og alder.

Ledigheten fordelt på yrkesbakgrunn

Fra mai 2001 til mai 2002 har det vært en økning i den registrerte ledigheten for alle
yrkesgrupper unntatt jordbruk, skog og fiske. Den klart største prosentvise endringen
fikk vi i yrkeskategorien administrativt og humanistisk arbeid med en økning på 78
prosent. Til sammenligning var økningen for alle registrerte helt ledige personer på 22
prosent. Denne yrkeskategorien utgjorde i mai 2002 om lag 15 prosent av alle ledige. 

Økningen i ledigheten er også markant innenfor gruppene naturvitenskapelige- og
merkantile yrker, med en prosentvis vekst på henholdsvis 50 og 32 prosent. Gruppen
merkantile yrker er den nest største, med om lag 16 prosent av de ledige i mai 2002.
Industri er den gruppen som har flest arbeidsledige i mai 2002, med en andel på 18
prosent av alle helt ledige. Imidlertid har denne gruppen hatt en meget gunstig utvikling
det siste året sammenlignet med de andre yrkeskategoriene, og i mai 2002 er det en
beskjeden økning i ledigheten blant de innen industri.

Undervisningsarbeid og annet servicearbeid har begge hatt en vekst i ledigheten som er
større enn for landet som helhet med økning på henholdsvis 28 og 24 prosent i mai
sammenlignet med ett år tidligere. Gruppen undervisningsarbeid utgjør imidlertid en liten
del av de helt ledige. 

Innenfor administrativt og humanistisk arbeid er hovedtrekket at økningen i ledigheten
fra mai 2001 til mai 2002 først og fremst berører personer som løst kan defineres som
mellomledere tilknyttet produksjon i private næringer, spesielt innenfor varehandel, men
også innefor oljesektoren, gassutvinning, bergverk og industri. Nedgangen i
sysselsettingen i varehandelen ser vi også i yrkesgruppen handelsarbeid, der det først og
fremst er selgere som står for ledighetsøkningen i mai. Også blant saksbehandlere i
offentlig virksomhet, samt personer i reklamebransjen er økningen i nivået markant. 
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Økningen i ledigheten for naturvitenskapelige yrker er klart størst blant systemutviklere
og programmerere, når en sammenligner mai 2002 med mai 2001. Sammen med
ingeniører innenfor data, elektronikk og telekommunikasjon står disse for en økning i
ledigheten på om lag 1.000 personer. Innstramminger innenfor IKT-sektoren synes
derfor å ramme spesielt personer som er en viktig del av utviklingen i denne av bransjen.
Reduksjon i ledigheten innen for denne yrkesgruppen finner vi blant ingeniører innenfor
tradisjonell industrivirksomhet, bygg og anlegg, samt innenfor skipsbygging.

For de merkantile yrker ser vi en at økningen i ledigheten i stor grad rammer personer
som er knyttet til kontor- og sekretæryrker, spesielt innenfor post og bankvesen. Dette
er en bransje som har vært under kontinuerlig omstilling det siste året og derfor har
redusert tallet på ansatte. Det er også rimelig å tro at en god del av ledighetsøkningen
innenfor transportarbeid også kan tilskrives omstillingene som har funnet sted i Posten. 

Innenfor yrkesgruppen annet servicearbeid finner vi den største ledighetsøkningen blant
rengjøringspersonale i bedrifter. Dette kan ha sammenheng med en mer anstrengt
økonomi i mange bedrifter, der kostnader som ikke er produksjonsspesifikke gjerne er de
første som blir kuttet. Også for personer som er tilknyttet hotell- og restaurantbransjen
ser vi en markant vekst i ledigheten i mai 2001. Denne bransjen har over lengre tid hatt
en negativ utvikling. 

Ledigheten innenfor undervisningsarbeid kan først og fremst tilskrives lærere innenfor
videregående skole, samt førskolelærere. Dette kan ha sammenheng med lærerenes
lønnsoppgjør 1999, der en del av lønnsøkningen blir kompensert ved å lærerne skulle ha
flere undervisningstimer, noe som på kort sikt vil føre til et overskudd av lærere. 

Gruppen industriarbeid, som er den største i forhold til totaltallet på helt ledige, hadde i
mai 2002 en økning i ledigheten på om lag 7 prosent. Dette er imidlertid første gang
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Figur 4: Utvikling i helt ledige fordelt på yrkesbakgrunn. Prosentvis endring fra mai 2001
til mai 2002.

Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.
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siden januar 2001 det har vært en økning i ledigheten blant industriarbeidere, og er
derfor ikke representativ for utviklingen det siste halvannet året. Imidlertid har
nedgangen i ledigheten for industriarbeidere vært avtagende siden januar 2002, noe som
kan være en indikasjon på en nedtrapping i sysselsettingen i industrien.
Ledighetsøkningen innenfor industrien berører hovedsakelig bransjer som er tilknyttet
elektronikk. Det er fortsatt nedgang i ledigheten for yrker som hører inn under
verkstedsindustrien, som for eksempel sveisere og platearbeidere. 

Innenfor helse, pleie og omsorg er det i første rekke pleie og omsorgspersonale, sammen
med barne- og ungdomsarbeidere som står for ledighetsveksten i mai. Imidlertid er
etterspørselen etter denne type arbeidskraft meget stor. Dette må sees i sammenheng
med at det er store regionale forskjeller, der etterspørselen er større utenfor de største
byene og tettstedene. Dette kan tyde på at mobiliteten for denne type arbeidskraft er
forholdsvis liten. 

Ledigheten fordelt på fylke/regioner

Den klart største økningen i ledigheten de fem første månedene i år finner vi i Oslo og
Akershus, med en gjennomsnittlig vekst på over 40 prosent i begge fylkene. Deretter
følger Aust-Agder og Østfold med en økning på henholdsvis 25 og 19 prosent. 

I prosent av arbeidsstyrken økte arbeidsledigheten i Oslo med over 1 prosentpoeng, til
3.2 prosent. Dette medførte at Oslo i løpet av det siste året har gått fra å ha en ledighet
på nivå med landsgjennomsnittet, til å bli det fylke med nest høyest ledighet i forhold til
arbeidsstyrken, etter Finnmark. Akershus hadde for ett år siden, sammen med Sogn og
Fjordane den laveste ledigheten. Dette gjør at ledighetsveksten i prosent av arbeids-
styrken har økt vesentlig mindre i prosentpoeng enn hva tilfelle er for Oslo.

Fra og med juni 2001 begynte ledigheten å stige relativt kraftig i både Oslo og Akershus.
I forkant av dette tidspunktet hadde det vært en svak økning i ledigheten i Oslo, mens
det i Akershus var relativt stabilt. Den sterke oppgangen i ledigheten i disse fylkene var i
hovedsak en virkning av konkurser og nedbemanning innen ITK sektoren og Telebransjen
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Figur 5: Prosentvis endring i de 5 første måneder i 2002 sammenlignet med ett år
tidligere, fordelt på fylke.

Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.



som startet i begynnelsen av andre halvår i 2001. Samtidig var det en del konkurser
innen reklamebransjen, og etter hvert også reiseliv. Utviklingen i disse bransjene har
medført en rask økning i ledigheten på kort tid. 

For Oslo har økningen i ledigheten de siste månedene slått spesielt hardt ut innenfor
administrativt og humanistisk arbeid og naturvitenskapelige yrker der den gjennom-
snittlige veksten har vært henholdsvis 84 og 80 prosent for månedene januar til mai i år i
forhold til ett år tidligere. Også innenfor bygg og anlegg og merkantile yrker har veksten
vært markant, om lag 50 prosent. 

I Akershus ser en hovedsakelig de samme trekkene, men med en enda høyere vekst i
ledigheten innenfor administrativt og humanistisk arbeid der ledigheten er blitt mer enn
fordoblet det siste året. Innenfor bygg og anlegg er det en dobling av ledigheten for
denne 5 måneders perioden. 

Ser en på ledighetstallene for mai 2002, viser disse at de største nivåendringer fra ett år
tidligere finner vi innen IKT-bransjen, varehandel og reklame. Dette indikerer at det
fremdeles er omstillinger i disse bransjene som reduserer sysselsettingen. 

Finnmark, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Østfold har også hatt en relativ sterk økning i
arbeidsledigheten, målt i prosent av arbeidsstyrken i mai 2002, sammenlignet med ett år
tidligere. For Finnmark er økningen hittil i år imidlertid beskjeden, sammenlignet med
samme periode i fjor. 

Nord-Trøndelag er det eneste fylke som opplevde en nedgang i ledigheten i årets fem
første måneder. Alle de tre nordligste fylkene hadde en forholdsvis beskjeden vekst, i
forhold til tidligere år. Også Hordaland, Vest-Agder og Rogaland har en vekst som er
under landsgjennomsnittet.
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Figur 6: Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken fordelt på fylke. Mai 2001 og mai 2002.
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I Nord-Trøndelag har det vært nedgang i ledigheten i perioden mai 2001 til mars 2002,
mens for april og mai har det vært en meget beskjeden økning i ledigheten. Rogaland
hadde også en negativ vekst i ledigheten lengre enn de andre fylkene, men for dette
fylke begynte ledigheten å vokse ved slutten av 2001. I Rogaland, i motsetning til Nord-
Trøndelag, har ledigheten økt forholdsvis markant i april og mai i år. Den gunstige
utviklingen i oljevirksomheten i fjor er den viktigste årsaken til at Nord-Trøndelag,
sammen med Rogaland, fikk senere vekst i ledigheten enn andre fylker. 

Av figur 7 ser vi at det først og fremst er Oslo/Akershus som har blitt rammet av økt
ledighet. Fra januar 2001 og frem til april 2002 økte ledigheten med hele 48 prosent,
mens for landet som helhet var veksten i ledigheten på om lag 16 prosent i samme
periode, når vi justerer for vanlige sesongvariasjoner. Selv om ledigheten har økt i denne
regionen siden begynnelsen av 2001, er det først fra sommeren 2001 at veksten har
vært akselererende. 

Utviklingen i Agder/Rogaland, Trøndelag og Vestlandsfylkene skiller seg fra de øvrige ved
at ledigheten i disse regionene først faller markant frem mot sommeren 2001, for så å få
en vekst. For Agder/Rogaland ser vi at ledigheten først falt med 9 prosent frem mot juni
2001, for så å øke med om lag 15 prosent fra juli 2001 og frem til april 2002. Lignende
utviklingstrekk finner vi også for Trøndelag, og Vestlandsfylkene. Årsaken til at disse
regionene skiller seg så klart fra de andre er at den oljerelaterte virksomheten har størst
betydning for arbeidsmarkedet her. Denne virksomheten opplevde en vekst i etter-
spørselen etter arbeidskraft første halvår 2001, etter lavt investeringsnivå i 1999 og 2000. 

Spesielt arbeidsmarkedet i Rogaland er utsatt for endringene i investeringsnivået i olje-
sektoren. Dette fylke hadde også en kraftig vekst ledigheten i 1999 og 2000. Reduksjonen
vi ser i 1. halvår 2001 er også forholdsvis beskjeden sammenlignet med den veksten vi så
de to foregående år. Dersom en tar ut ledighet knyttet til oljerelatert virksomhet, gir dette
en betydelig vekst i ledigheten knyttet til andre yrkesgrupper det siste året. 

De fleste andre regioner har en utvikling i ledigheten som er lik eller svakere enn
landsgjennomsnittet. 
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Figur 7: Utviklingen i sesongjustert ledighet fordelt på regioner. Januar 2000 - mai 2002.

Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.
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Ledigheten fordelt på alder og kjønn

Omtrent 17 prosent av alle som er registrert helt ledige ved utgangen av mai 2002 var
under 24 år ved utgangen av mai 2002. Denne andelsen har holdt seg noenlunde
konstant det siste året, noe som betyr at veksten for denne gruppen er omtrent i tråd
med veksten for den samlede ledigheten. Dette viser at situasjonen for de under 24 år
relativt sett ikke har forverret seg, sammenlignet med de andre aldersgruppene, selv om
ledigheten har økt. Blant de aller yngste under 19 år har ledigheten hittil i år økt mindre
enn landsgjennomsnittet, sammenlignet med samme periode i fjor. For denne gruppen
var veksten i underkant av 10 prosent, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 14.
Fordelingen mellom menn og kvinner viser at økningen har vært noenlunde lik med
henhold til kjønn for dem under 24 år. For dem mellom 20-24 år har det vært størst
økning blant kvinner. Samlet sett hadde denne gruppen omtrent den samme utviklingen
som landsgjennomsnittet.

Den største veksten i ledigheten hittil i år finner vi for de som tilhører aldersgruppen 25-
29 og 30-39 år. Begge disse gruppene ligger klart over gjennomsnittet, noe som har
sammenheng med at personer i disse gruppene i større grad har nylig avsluttet
utdannelse, og det vil ta noe tid for å etablere seg på arbeidsmarkedet. Videre er
nyutdannede sin posisjon på arbeidsmarkedet mer følsom for nedbemanninger på grunn
av kort ansiennitet og midlertidige kontrakter. På den annen side er det lettere for
ungdom å omstille seg til nytt arbeid enn for de eldre fordi ungdom som regel har en
kompetanse som er mer tilpasset etterspørselen på arbeidsmarkedet.  

I gjennomsnitt var 41.200 menn og 30.100 kvinner registrert som helt ledige hittil i år.
Dette utgjorde henholdsvis 3,2 og 2,8 prosent av arbeidsstyrken. For aldersgruppen
mellom 30 og 59 år er det en markant større vekst blant kvinner de fem første måne-
dene i år, sammenlignet med ett år tidligere. Dette har sammenheng med at ledigheten i
liten grad har funnet sted i de typiske mannsdominerte yrkene som industri og bygg og
anlegg. Tradisjonelt viser det seg at i nedgangskonjunkturer øker ledigheten mer for
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Figur 8: Endring i registrert ledighet fordelt på alder og kjønn. Prosentvis endring fra fem
første måneder i 2002, sammenlignet med 5 første måneder i 2001.

Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.



menn, da næringer som industri og bygg og anlegg er forholdsvis konjunkturfølsomme. I
så måte viser dette at økningen i arbeidsledigheten som har funnet sted den siste tiden
ikke er forårsaket av en tradisjonell nedgangskonjunktur. 

Omstilling i næringer som innbefatter helse, pleie og omsorg, samt undervisning,
merkantile yrker og handelsarbeid ser ut til å ha gitt større utslag i ledigheten for kvinner
enn menn. Dette har sammenheng med at en del av omstillingene har foregått i mer
kvinnedominerte yrker. Det kan også være tilfelle at kvinner har en mindre fast
tilknytning til arbeidsmarkedet. Kvinner har gjennomgående mindre ansiennitet enn
menn, og er ofte ansatt i vikariater. Dette innebærer at kvinner derfor ofte er de første
som må slutte i forbindelse med innskrenkninger. 

For de over 60 år er det en nedgang i ledigheten i årets fem første måneder, sammen-
lignet med ett år tidligere. 

3.3 Etterspørselen etter arbeidskraft

Utviklingen i tilgangen av ledige stillinger gir oss informasjon om endringer i
etterspørselen etter arbeidskraft. En reduksjon i tilgangen i ledige stillinger er et klart
signal om reduksjon i etterspørslen etter arbeidskraft. Tilsvarende vil en økning i antall
arbeidsledige virke negativt inn på likevekten i arbeidsmarkedet. Avviket mellom
utviklingen i ledige stillinger og beholdningen helt ledige arbeidssøkere kan gi en
indikasjon på stramheten i arbeidsmarkedet. 

Figur 9 gir en oversikt over hvordan den sesongkorrigerte tilgangen på ledige stillinger
annonsert i media og den sesongkorrigerte beholdningen i helt ledige arbeidssøkere har
utviklet seg fra januar 1999 til mai 2002. Tallene er transformert slik at begge størrel-

45Utviklingen på arbeidsmarkedet

Rapport om arbeidsmarkedet Nr. 1/2002 Aetat

Figur 9: Tilgang av ledige stillinger annonsert i media pr. virkedag og beholdning helt
ledige. Sesongjusterte tall fra januar 1999 til mai 2001.

Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.
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sene starter på 100 prosent. Figuren viser at i første halvår 1999 er det ingen avvik i
utviklingen i de to størrelsene. Fra juni får vi et moderat avvik, og dette holder seg
konstant helt frem til desember 2001, da serien for ledige stillinger annonsert i media
starter en negativ utvikling. Først om lag et halvt år senere gir dette utslag på arbeids-
ledigheten. Det er vanlig at et vendepunkt på arbeidsmarkedet først gir utslag på etter-
spørselen etter arbeidskraft, målt ved tilgangen på ledige stillinger, mens ledighetstallet
reagerer noe senere. Dette kan vi tydelig se på figur 9 ved at ledige stillinger begynte å
gå klart nedover rundt årsskiftet 2001/2002, mens ledigheten begynte først å stige
sommeren 2002. Ved utgangen av mai er det et markant sprik mellom etterspørselen,
representert ved ledige stillinger og tilbud, her representert ved antall helt ledige, i
forhold til januar 1999. Det er verdt å kommentere at spriket i mai 2002 ikke gir noen
indikasjon på hvor slakt arbeidsmarkedet er, bare at det er vesentlig mindre stramt
sammenlignet med januar 1999.

Til sammenligning viser SSB’s sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at
det ikke er noen vesentlige endringer i sysselsetting fra 4. kvartal 2001 til 1. kvartal
2002. Imidlertid økte sysselsettingen i første kvartal 2001 med 14 000, sammenlignet
med samme periode året før. 

Ved inngangen til høsten 2001 var det store regionale variasjoner i tilgangen av ledige
stillinger annonsert i media. Som vist i figur 10 er bildet vesentlig mer entydig ved
utangen av mai 2002, med en nedgang i de aller fleste fylker. De fylker som har økning i
tilgangen har relativ små økninger sammenlignet med fylkene som viser en reduksjon.
Spesielt i Oslo er det en betydelig nedgang i stillinger annonsert i media, men også
fylkene Sogn og Fjordane, Telemark og Akerhus har forholdsvis markant nedgang.  

Dette er et tydelig tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft er redusert i de aller fleste
fylker i landet. I Akershus og Oslo er nedgangen i ledige stillinger kombinert med en
kraftig økning i ledigheten det siste halve året. I Telemark og Sogn og Fjordane er
imidlertid ledigheten mer beskjeden.
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Figur 9: Tilgang av ledige stillinger annonsert i media pr. virkedag fordelt på fylke. 
Fem første måneder i 2002. Prosentvis endring fra samme periode året før.

Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet.



47Framtidig tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft

Rapport om arbeidsmarkedet Nr. 1/2002 Aetat

4 Framtidig tilbud og etterspørsel etter ulike typer 
arbeidskraft

Statistisk sentralbyrå gjorde høsten 2001 nye framskrivninger av utviklingen i syssel-
settingen fram mot 2010. Disse framskrivningene ble sammenholdt med utviklingen i
arbeidsstyrken vha. en modell som ble utarbeidet på oppdrag for Aetat. Dette gir
framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft innenfor utdanningsfelt. For
helsesektoren benyttes et eget modellapparat med framskrivninger fram mot 2015. 

Den sterkeste veksten i sysselsettingen i årene framover mot 2010 ventes å finne sted
innen ”annen privat tjenesteyting”11 og offentlig forvaltning. Dette må blant annet sees i
sammenheng med at den vedtatte handlingsregelen om bruk av oljepenger tilsier økt
offentlig konsum og investeringer som vil gi økt sysselsetting i offentlig sektor og/eller
gjennom skattelettelser som særlig vil stimulere privat konsum og derigjennom syssel-
settingen i privat tjenesteyting. Bla. som en konsekvens av dette vil sysselsettingen
innenfor industrien fortsette å gå ned.

Den totale økningen i sysselsettingen i perioden 2000-2010 er anslått til 150.000
personer, dvs en gjennomsnittlig årlig vekst på 15.000 personer. Arbeidsledigheten er
forutsatt å gå litt ned. Til sammenligning økte sysselsettingen med 240.000 personer i
løpet av perioden 1990-2000, eller 24.000 personer pr. år.

Nye oppdaterte framskrivninger viser at mangelen på hjelpepleiere vil kunne øke kraftig
framover. Også blant tannleger vil mangelen på arbeidskraft øke. Den økte mangelen for
disse gruppene skyldes bla. stor avgang fra arbeidsstyrken. Samtidig vil nytilgangen av
hjelpepleiere langtfra være tilstrekkelig til å oppnå balanse mellom tilbudet og etter-
spørselen etter arbeidskraft. Mangelen på leger og sykepleiere ser ut til å kunne avta de
nærmeste årene. Dette har bla. sammenheng med at utdanningskapasiteten for disse
gruppene er betydelig bygget ut de siste årene. Redusert sykepleiermangel bygger bla.
på en forutsetning om at studieplassene fylles opp. 

Det ventes også økt mangel på ingeniører og sivilingeniører sett under ett. Framskrivnin-
gene viser også at det vil kunne bli økt overskudd av samfunnsviterne av høyere grad,
men overskuddet vil kunne bli mindre enn tidligere antatt.

Resultatene er følsomme mht. til de forutsetningene som legges til grunn. Det er
imidlertid ikke et mål i seg selv at framskrivningene skal gi en riktig ”prognose”.
Framskrivningene sier heller noe om hva som kan skje dersom en tenkt utvikling finner
sted. Politiske beslutninger som endringer i studiekapasitet, organisatoriske endringer
etc. vil nettopp kunne bidra til slike endringer i den faktiske utviklingen. 

4.1 Innledning

Med jevne mellomrom har Statistisk sentralbyrå og Aetat foretatt fremskrivninger av
etterspørsel og tilbud av ulike typer arbeidskraft på 10-15 års sikt. Slike beregninger vil
kunne gi et bedre grunnlag for å vurdere hvor ubalanser i arbeidsmarkedet kan oppstå i
de nærmeste årene og vil således ha stor betydning for innretningen av arbeidsmarkeds-
politikken og utdanningspolitikken.

Disse fremskrivninger må imidlertid ikke betraktes som et forsøk på å beskrive situasjo-

nen i 2010
12
. Den teknologiske utviklingen på så lang sikt er svært vanskelig å forutsi.

11 Inkluderer bla. finansiell tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting, privat undervisning, private helse-
og sosialtjenester, hotell- og restaurantvirksomhet, kulturrell tjenesteyting og ideelle organisasjoner.
12 For helsepersonell er det benyttet en annen modell med framskrivninger fram til 2015.



48 Framtidig tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft

Rapport om arbeidsmarkedet Nr. 1/2002 Aetat

Dessuten vil politiske beslutninger kunne påvirke både tilbudet og etterspørselen etter
ulike typer arbeidskraft i betydelig grad. Modellen som brukes til å framskrive
arbeidsmarkedssituasjonen bygger på et historisk datamateriale. Modellen er derfor ikke
egnet til å framkrive ubalanser for nye utdanningstyper. Heller ikke eventuelle ubalanser
for feks. IT-personell generelt kan behandles i modellapparatet pr. i dag.

Rapport om arbeidsmarkedet nr 2/2000 inneholder en artikkel om utviklingen i befolk-
ning og arbeidsstyrke fram mot 2030. Artikkelen gir bla. en beskrivelse av utviklingen i
antall personer i arbeidsstyrken ifht. antall personer over 60 år som ikke er yrkesaktive.
Her blir også utviklingen i arbeidsstyrken under ulike forutsetninger om årlig nettoinn-
vandring til Norge behandlet. Denne artikkelen vil kunne gi supplerende opplysninger om
utviklingen i arbeidsstyrken og gi indikasjoner på befolkningsendringenes betydning for
etterspørselen etter arbeidskraft til helse- og undervisningssektoren. 

Om modellen 

Om framskrivningene
Ved hjelp av den makroøkonomiske planleggingsmodellen MODAG foretar Statistisk sentral-
byrå en fremskriving av sysselsettingen fordelt på næringer. Modellen Mosart framskriver
arbeidsstyrken fordelt på utdanningsfelt og demografiske kjennetegn.I analysene er det
benyttet en ettermodell (AD-MOD) som Statistisk sentralbyrå har utviklet for Aetat Arbeids-
direktoratet. AD-MOD sammenstiller beregningene fra MOSART og MODAG. AD-MOD fordeler
sysselsettingsutviklingen på ulike utdanningstyper og sammenholder dette med tilgangen av
arbeidskraft. På denne måten beregnes gapene mellom tilbud og etterspørsel for arbeidskraft
fordelt på utdanningstyper, og man blir således i stand til å si noe om hvor eventuelle
flaskehalser kan oppstå.

I offentlige sektorer som helse- og sosialsektoren og undervisningssektoren vil politiske
prioriteringer ha stor betydning både for tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft. For
disse områdene er det derfor utviklet et med detaljert planleggingsverktøy der detaljert
kunnskap om disse sektorene blir utnyttet. Resultater fra disse modellene vil imidlertid ikke
nødvendigvis være konsistente med utviklingen i totaløkonomien. I Helsemod legges det inn
eksplisitte forutsetninger om utviklingen i etterspørselen etter helse- og sosialtjenester. For en
nærmere beskrivelse av dette modellapparatet og forutsetninger viser vi til Økonomiske
analyser 2/1999 og valgaktuelt 2001 på Statistisk sentralbyrås internettsider.

Framskrivningene i figur 6-8 baserer seg på Helsemod.

Usikkerhetsmomenter
Det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til beregningene. Disse oppsummeres under:

1. Vi kjenner ikke ubalansene for de ulike utdanningsfeltene i utgangsåret. Dette fordi vi ikke
har full informasjon om størrelsen på den eventuelle mangelen på arbeidskraft. I modellen
blir i utgangspunktet arbeidsledigheten brukt som en indikator på overskudd av
arbeidskraft, mens det ikke er noen tilsvarende indikator på underskudd. For utdanningsfelt
i Helsemod benyttes imidlertid resultatene fra Aetats bedriftsundersøkelse.

2. I historiske tall for sysselsettingen i de ulike næringene kjenner vi ikke den reelle etter-
spørselen etter personer med utdanning fra de forskjellige utdanningsfeltene. Vi kjenner
kun tilpasningen. Etterspørselssiden i ettermodellen i AD-MOD bygger derfor egentlig på en
tilpasning mellom tilbud og etterspørsel. Det er den historiske tilpasningen mht representa-
sjonen av ulike utdanningsfelt i de forskjellige næringene vi tar utgangspunkt i når vi
fremskriver etterspørselen etter utdanningsfeltene. I den grad tilbudet av arbeidskraft har
vært avgjørende for andelen av sysselsettingen i næringene som har utdanningsbakgrunn
fra de forskjellige feltene er dette en kilde til usikkerhet i beregningene.



4.2 Næringsvis sysselsettingsutvikling

Tabell 1 viser framskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft fram til 2010.
Framskrivningene baserer seg på beregninger i Statistisk sentralbyrå høsten 2001.

Det ventes nedgang i industrisysselsettingen som følge av flere forhold: For de nærmeste
årene er det lagt til grunn svake etterspørselstimulanser fra utlandet pga. relativt svak
vekst i verdensøkonomien. Videre gir forverret konkurranseevne, nedgang i oljeinveste-
ringene og forventet produktivitetsvekst nedgang i industrisysselsettingen. Forverret
konkurranseevne vil være et resultat av økt bruk av oljepenger, noe som bla. kan gi økt
lønnsvekst i Norge. I perioden 1995 –1998 gikk sysselsettingen i industrien opp. De
påfølgende årene har sysselsettingen i industrien gått ned. Den trendmessige utviklingen
tilsier nedgang i sysselsettingen i industrien.

Det legges til grunn moderat vekst i produksjonen innenfor bygge- og anleggsvirksom-
het, innenriks samferdsel og varehandel, noe som gir relativt små endringer i sysselset-
tingen innenfor disse områdene.
Den sterkeste veksten i sysselsettingen ventes fortsatt å finne sted innen ”annen privat
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3. Endringer i studietilbøyeligheten innenfor de enkelte fagfeltene vil kunne påvirke resultatene
i vesentlig grad. Oppdatering av studietilbøyeligheten til 1999 har medført vesentlige
endringer for enkelte utdanningsfelt sammenlignet med forrige oppdatering som var basert
på justerte tall fra 1993. I 1993 var studietilbøyeligheten innenfor flere fagfelt spesielt høy
som følge av den høye arbeidsledigheten.

4. Effektene av reform 94 har ikke stabilisert seg.

5. Endringer i utdanningsstandarden fra og med 1999 har midlertidig gjort det vanskeligere å
studere utdanningsoverganger. Analyser av utdanningsoverganger har også blitt vanske-
liggjort av svikt i innrapporteringen for flere sentrale utdanninger.

6. Større frihet i valg av utdanning har bidratt til mindre målrettet utdanningsatferd. 

7. Det foreligger ingen erstatningsmuligheter mellom personer med ulik utdanning i modellen.
Modellen gir indikasjoner på ubalanser som kan oppstå. Den gir imidlertid ingen
opplysninger om hvordan ubalansene kan tettes. Innenfor utdanningsfelt som lett kan
erstattes med annen type arbeidskraft vil et eventuelt etterspørselsoverskudd gi seg helt
andre utslag enn innenfor utdanningsfelt der dette ikke er mulig.

Problemstillingen kan illustreres med et eksempel fra beregningene: I 1994 ble Reform 94
innført. Reformen gir all ungdom rett på videregående skole og legger vekt på at alle skal få
en bredere allmennutdanning enn tidligere. 

Blant annet på bakgrunn av Reform 1994 vil det bli en kraftig økning i antall personer som 
har 2-3 årig videregående skole, mens det blir en kraftig nedgang blant personer med
utdanningsnivå lavere enn dette. Dette bidrar til at beregningene gir etterhvert stort
tilbudsoverskudd blant personer med 2 og 3 års videregående skole og tilbudsunderskudd
blant personer med grunnskole og 1-årig videregående skole. Det er imidlertid grunn til å tro
at personer med 2 og 3- årig videregående skole på en grei måte kan overta disse
arbeidsoppgavene. Hvorvidt de framskrevne ubalansene vil utgjøre et reellt problem er derfor
usikkert.

Utenfor modellen gis det anslag på hvor stor andel av de sysselsatte som vil ha de ulike
utdanningsbakgrunnene. Man kan derfor i modellen gi føringer på hvorvidt de sysselsattes
utdanningsbakgrunn vil styres av tilbudet av arbeidskraft. 



tjenesteyting”13 og offentlig forvaltning. Dette må blant annet sees i sammenheng med at
den vedtatte handlingsregelen om bruk av oljepenger tilsier økt offentlig konsum og
investeringer som vil gi økt sysselsetting i offentlig sektor og/eller gjennom
skattelettelser som særlig vil stimulere privat konsum og derigjennom sysselsettingen i
privat tjenesteyting. 

Den totale økningen i sysselsettingen i perioden 2000-2010 er anslått til 150.000
personer, dvs en gjennomsnittlig årlig vekst på 15.000 personer. Arbeidsledigheten er
forutsatt å gå litt ned.

For en beskrivelse av den historiske sysselsettingsutviklingen i perioden 1970-2000 viser
vi til artikkel i Rapport om arbeidsmarkedet nr 2/2001.

4.3 Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft fordelt på utdanningsnivå

Figur 1 viser framskrivinger av endringer i tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft
fordelt på utdanningsnivå fra 2000 til 2010. I tabell 2 og 3 er framskrivningene
spesifisert nærmere.

Figuren viser at tilbudet av personer med grunnskole faller sterkere enn etterspørselen.
Dette trekker i retning av økende mangel på denne utdanningsgruppen. På den annen
side øker tilbudet av personer med videregående skole 2-3 år sterkere enn veksten i
etterspørselen etter denne gruppen, noe som tilsier økt overskudd på denne gruppen.
Endringene i utdanningssystemet vært store bla. gjennom Reform 94 som gav alle rett
på 3 årig videregående utdanning. Dette tilsier at tilbudet av arbeidskraft med 2-3 årig
videregående utdanning øker på bekostning av tilbudet av arbeidskraft med grunnskole/
grunnkurs fra videregående skole. Framskrivningene av disse to utdanningsnivåene bør
derfor sees i sammenheng.

Både tilbudet og etterspørselen etter personer med grunnskole/videregående grunnkurs i
2010 har blitt betydelig nedjustert siden forrige framskrivning i 1999. Nedjusteringen av
etterspørselen etter arbeidskraft har vært betydelig større enn nedjusteringen av tilbudet
av arbeidskraft. Det vises forøvrig til vurderingene nederst på side 2 og øverst på side 3.
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Tabell 1. Utvikling i arbeidsstyrke, arbeidsledighet og sysselsetting fordelt på næringer.
1995, 2000, 2005 og 2010. Framskrivninger for 2005 og 2010. Antall personer.14

1995 2000 2005 2010 Endring Pros. endring
2000-2010 2000-2010

Arbeidsstyrke 2213 2373 2424 2518 145 6 %
Sysselsatte 2196 2293 2350 2443 150 7 %
Herunder:
Primærnæringer 94 94 86 80 -14 -15 %
Industri 304 308 286 275 -33 -11 %
Olje og utenriks sjøfart 63 67 64 61 -6 -9 %
Bygge- og anleggsv, kraftforsyning 122 142 138 137 -5 -4 %
Varehandel 295 322 322 317 -5 -2 %
Innenriks samferdsel 147 159 162 162 3 2 %
Annen privat tjenesteyting 420 489 520 566 77 16 %
Offentlig forvaltning 650 711 772 844 133 19 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

13 Inkluderer bla. finansiell tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting, privat undervisning, private helse-
og sosialtjenester, hotell- og restaurantvirksomhet, kulturell tjenesteyting og ideelle organisasjoner.
14 Inklusive vernepliktige og utlendinger i utenriks sjørart.



Blant personer med videregående skole 2-3 år er både tilbud og etterspørsel etter
arbeidskraft i 2010 oppjustert siden framskrivningene fra 1999.

Framskrivningene gir økende mangel på arbeidskraft med utdanning på universitets- og
høyskolenivå. Dette gjelder særlig blant personell med inntil 4 års høyere utdanning. i
forholdt til framskrivningene i 1999 er tilbudet av arbeidskraft med høyere utdanning
nedjustert. Dette har blant annet sammenheng med at studietilbøyeligheten har falt de
siste årene og at man i denne framskrivningen har tatt hensyn til dette. På den annen
side er etterspørselen etter arbeidskraft med høyere utdanning oppjustert. I forrige
framskrivning var det omtrent balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
med høyere utdanning. I denne framskrivningen blir det underskudd.
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15 Utviklingen innenfor utdanningsnivåene Grunnskole/videregående skole, grunnkurs og videregående skole,
2–3 år bør ses i sammenheng pga. virkningen av Reform 94. se side 2 nederst og øverst side 3.
16 Eksklusive vernepliktige og utlendinger i utenriks sjørart.

Figur 1. Endringer i tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft fordelt på utdannings-
nivå. Framskrivninger 2000-2010.15
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Kilde: Statistisk sentralbyrå.

1995 2000 2005 2010

Grunnskole/videregående skole grunnkurs 798 702 577 487
Videregående skole, 2-3 år 685 837 926 1002
Universitet/høgskolenivå tom. 4 år 432 512 590 672
Universitet/høgskolenivå over 4 år 107 124 141 162
Uoppgitt 41 79 82 86 

I alt 2062 2254 2315 2409

Tabell 2. Etterspørsel etter arbeidskraft fordelt på utdanningsnivå. Framskrivninger for
2005 og 2010.16

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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4.4 Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft fordelt på utdanningsfelt

Det er også foretatt framskrivninger for enkelte utdanningsfelt. Antall utdanningsfelt blir
imidlertid begrenset blant annet av at kvaliteten på det historiske datamaterialet blir
ansett som for dårlig innenfor flere utdanningsfelt. Vi vil i det følgende kort gå gjennom
resultatene for de utdanningsfeltene det er gjort spesifikke analyser for (Se figur 2-8).

Samfunnsfag høyere og lavere grad
Tilbudet av personer med samfunnsfag høyere grad vokser fortsatt sterkere enn
etterspørselen, dvs det blir økt overskudd på personer med denne utdanningsbak-
grunnen, se figur 2. Det har imidlertid vist seg at denne typen arbeidskraft er anvendelig
til mange ulike typer arbeidsoppgaver, og det er fortsatt relativt få arbeidsledige
samfunnsvitere.

Framskrivningene gir omtrent balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
med samfunnsfag lavere grad, se figur 3. De siste par årene av perioden kan det
imidlertid bli litt underskudd på denne typen arbeidskraft.

Personer med samfunnsfagsutdanning jobber innenfor en rekke næringer som bla. helse-
og sosialsektoren, statlig og kommunal administrasjon, skole, forretningsmessig
tjenesteyting og varehandel.

Sivilingeniører og ingeniører 
Framskrivningene gir et samlet underskudd på summen av ingeniører og sivilingeniører.
Lav rekruttering til realfag på videregående skole de siste årene, kan bidra til at gapet
mellom tilbud og etterspørsel etter personer med teknisk utdanningsbakgrunn kan bli
større enn det beregningene antyder.

Det ser ut til at arbeidsmarkedet vil være noenlunde i balanse i årene fremover, muligens
med litt overskudd, se figur 4. Imidlertid vil det utover i perioden bli betydelig mangel på
ingeniører slik at et evt. overskudd av sivilingeniører trolig ikke blir et realisert problem.
Både tilbudet og etterspørselen etter sivilingeniører vil øke de neste 10 årene. 

Det blir økende mangel på ingeniører fra om lag 2003 og fram til 2010. Både tilbudet og
etterspørselen etter ingeniører vil øke, men veksten i antall ingeniører svekkes av at
mange eldre ingeniører vil forlate arbeidsstyrken.

Tabell 3. Tilbudet av arbeidskraft fordelt på utdanningsnivå. Framskrivninger for 2005 og
2010. 17

1995 2000 2005 2010

Grunnskole/videregående skole grunnkurs 854 737 613 516
Videregående skole, 2-3 år 718 872 962 1064
Universitet/høgskolenivå tom. 4 år 442 510 561 614
Universitet/høgskolenivå over 4 år 109 124 140 154
Uoppgitt 47 91 113 134

I alt 2169 2335 2389 2482

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

17 Eksklusive vernepliktige og utlendinger i utenriks sjøfart.



Det vil kunne oppstå en del svingninger i etterspørselen for personer med utdanning
innen tekniske fag, da dette ofte gjelder arbeid innen konjunkturutsatte næringer. Om
lag halvparten av de yrkesaktive ingeniørene og sivilingeniørene jobber innenfor
industrien, forretningsmessig tjenesteyting og bygg og anlegg. Mange ingeniører og
sivilingeniører er også sysselsatt innenfor næringer som kommunal og statlig
administrasjon og varehandel.

Industri og håndverksfag (videregående skole)
Det vil i følge framskrivningene bli økende overskudd av denne typen arbeidskraft i årene
som kommer, se figur 6. Dette har blant annet har sammenheng med redusert
industrisysselsetting. Imidlertid er dette et stort utdanningsfelt som tilslører at det kan bli
økende mangel på enkelte typer arbeidskraft innenfor industri og håndverksfag. Det må
også forventes at personer med 2 og 3 årig videregående skole innen industri- og
håndverksfag vil kunne erstatte personer med kun grunnskole eller grunnkurs i industri
og håndverksfag. Det er derfor usikkert om overskuddet av denne typen arbeidskraft blir
så stort som framskrivningene tilsier.

I figur 6 har Statistisk sentralbyrå lagt inn arbeidsledighet blant personer med industri-
og håndverksfag som et anslag på overskuddet av denne typen arbeidskraft i utgangs-
året. Aetats Bedriftsundersøkelse har imidlertid i flere år avdekket stor mangel på denne
typen arbeidskraft. Dette indikerer at det blant personer med denne utdannings-
bakgrunnen er betydelige misforhold mellom den arbeidskraften som etterspørres og den
som tilbys. Dette tyder igjen på at tilbudsoverskuddet i utgangsåret i figur 6 like gjerne
kan være et etterspørselsoverskudd.

Beregninger som bygger på ”Helsemod”

De aller fleste som er utdannet innenfor helse- og sosialfag som jobber, jobber innenfor
helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen vil være av betydning for
etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Blant annet vil tallet på eldre påvirke
etterspørselen etter tjenester innenfor pleie og omsorg. Økonomisk vekst i samfunnet
skaper rom for forbedringer i standard og dekningsgrad. Politiske prioriteringer vil
imidlertid være avgjørende for hvor stor veksten i etterspørselen etter slike tjenester vil
være. I beregningene er det tatt hensyn til vedtatte reformer innenfor psykisk helse-
arbeid og eldreomsorgen. Det knytter seg stor usikkerhet til beregnet etterspørsel etter
personell innenfor helse- og sosialsektoren.

Også tilbudet av arbeidskraft innenfor sektoren knytter det seg usikkerhet til. Studie-
kapasiteten har de siste årene økt betydelig. Dersom det viser seg at det blir problemer
med å fylle opp studieplasser, og at fullføringsgraden av studier synker, trekker dette i
retning av større mangel på helsepersonell. 

Leger
De første årene av framskrivningsperioden vil det være underskudd på leger, mens 
det muligens vil bli litt overskudd fram mot 2010, se figur 7. Hovedinntrykket er at
arbeidsmarkedet vil bli i langt bedre balanse enn tidligere, noe som blant annet skyldes
økning av studiekapasiteten for leger de siste årene. 

I figuren har Statistisk sentralbyrå tatt hensyn til mangelen på leger i hht Aetats
bedriftsundersøkelse i utgangsåret.

Om lag 9 av 10 yrkesaktive leger jobber innenfor helse- og omsorgssektoren.

Sykepleiere
Også her vil mangelen kunne reduseres og kunne gå i balanse om 5-10 år, se figur 8. 
De siste årene har også studiekapasiteten for sykepleiere økt. I figuren har Statistisk
sentralbyrå tatt hensyn til mangelen på sykepleiere i hht Aetats bedriftsundersøkelse i
utgangsåret.
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Framskrivningene bygger bla. på en forutsetning om at et høyt nivå på antall
nyutdannede sykepleiere videreføres.

Over 9 av 10 yrkesaktive sykepleiere jobber innenfor helse- og omsorgssektoren. 
Noen sykepleiere jobber også innenfor kommunal administrasjon og i undervisning.

Hjelpepleiere
Mangelen vil øke betydelig blant annet som følge av stor avgang fra arbeidsstyrken blant
hjelpepleiere som i dag er relativt gamle og lav nyrekruttering. Etterspørselen vil øke
sterkt. Ubalansene kan komme opp i et underskudd på 6-8.000 personer, se figur 9.
Mangelen på hjelpepleiere økte fra 2000 til 2001 i følge Aetats bedriftsundersøkelse.

I figuren har Statistisk sentralbyrå tatt hensyn til mangelen på hjelpepleiere i hht Aetats
bedriftsundersøkelse i utgangsåret.

Over 9 av 10 yrkesaktive hjelpepleiere jobber innenfor helse- og omsorgssektoren.

Tannleger
Tallet på nyutdannede tannleger er i underkant av de som går av med pensjon slik at
antall yrkesaktive personer i gruppen går svakt ned. Økende etterspørsel etter tannleger
tilsier derfor at mangelen på denne typen arbeidskraft vil øke i årene som kommer. Over
9 av 10 yrkesaktive tannleger jobber innenfor helse- og omsorgssektoren.
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Figur 2. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2010. Oppgitt
i 1000 personer. Samfunnsfag lavere grad.
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Figur 3. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2010. Oppgitt
i 1000 personer. Samfunnsfag høyere grad.
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Figur 4. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2010.
O0ppgitt i 100 personer. Sivilingeniører.
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Figur 5. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2010. Oppgitt
i 100 personer. Ingeniører.
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Figur 6. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2010. Oppgitt
i 1000 personer. Industri- og håndverksfag.
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Figur 7. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2015. Oppgitt
i 1000 årsverk. Sykepleiere.
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Figur 8. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2015. Oppgitt
i 1000 årsverk. Leger.
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Figur 9. Framskrivninger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft 2000-2015. Oppgitt
i 1000 årsverk. Hjelpepleiere.
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5 Midlertidig fravær fra arbeid 1996-2001

I alt var nærmere 2,3 millioner personer sysselsatt i 2001. Av disse var i gjennomsnitt
354.000 personer eller om lag 15 1/2 prosent av de sysselsatte midlertidig fraværende
fra inntektsgivende arbeid.18 Denne andelen hadde økt fra om lag 14 1/2 prosent i 1996.
Nærmere 9 prosent av de sysselsatte var i gjennomsnitt i 2001 på ferie eller tok ut
avspasering, 2 prosent var i fødselspermisjon og nesten 4 prosent var sykemeldt.

Dersom vi ser bort fra ferie og avspasering, har kvinner omtrent dobbelt så mye
midlertidig fravær fra inntektsgivende arbeid som menn. Dette skyldes i hovedsak at
kvinner tar ut mesteparten av fødselspermisjonen. Kvinner har dessuten høyere
sykefravær enn menn. Om lag 44.000 personer var i gjennomsnitt midlertidig
fraværende fra inntektsgivende arbeid, grunnet fødselspermisjon, mens om lag 86.000
personer er sykemeldt.

Sykefraværet for kvinner var i gjennomsnitt 4,5 prosent i 2001, mens tilsvarende andel
for menn var 3,1 prosent. Denne andelen hadde da økt med 0,8 prosentpoeng for
kvinner og 0,4 prosentpoeng for menn fra 1996. Økningen i sykefraværet må sees i
sammenheng med den kraftige veksten i sysselsettingen fram til 1998, noe som bidro til
at flere personer med svak helse nå deltar i arbeidslivet. Fra 2000 til 2001 var det
imidlertid tendenser til nedgang i andelen av de sysselsatte som hadde sykefravær i hht.
arbeidskraftsundersøkelsene. 

Sykefraværet øker med alderen. Mens om lag 2 prosent av de sysselsatte under 25 år
hadde sykefravær, er tilsvarende andel over 5 prosent blant de sysselsatte over 50 år.

5.1 Innledning

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser (AKU) er utvalgsundersøkelser som blir
gjennomført kvartalsvis. Undersøkelsen avdekker befolkningens tilknytning til arbeids-
markedet og måler blant annet sysselsetting, arbeidsledighet og arbeidsstyrke. 

I AKU klassifiseres alle som er midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid som
sysselsatte. Fraværsårsaker kan bla være ferie, avspasering, fødselspermisjon, egen
sykdom eller skade, sykdom i familien eller utdanning /opplæring. I denne artikkelen vil
vi se nærmere på fraværsårsaker fordelt på kjønn og alder. 

Det er viktig å merke seg at fraværet som måles i AKU er fravær som varer hele
undersøkelsesuken. Dette innebærer blant annet at sykefraværet i prosent av antall
sysselsatte blir lavere i AKU enn i sykefraværsstatistikken. 

Da AKU er en utvalgsundersøkelse, knytter det seg usikkerhet til estimatene som blir
presentert samt endringene fra ett år til ett annet. Særlig gjelder dette når man ser på
mindre grupper.

5.2 Midlertidig fravær –fraværsårsak og kjønn

I 2001 var i gjennomsnitt 354.000 personer til enhver tid midlertidig fraværende fra
inntektsgivende arbeid. Dette var en økning på 45.000 personer eller 15 prosent fra
1996. I perioden 1996-1998 var det imidlertid kraftig vekst også i sysselsettingen. Dette
forklarer deler av veksten i midlertidig fravær fra inntektsgivende arbeid. 

18 I Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser måles i denne sammenneng kun fravær i hele
undersøkelsesuken. Dette kan bla. forklare hvorfor fravær grunnet sykdom er langt mindre i AKU enn i
sykefraværsstatistikken.
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Figur 1 viser andelen av de sysselsatte som er midlertidig fraværende fra jobben. I 2001
utgjorde disse 15,5 prosent av de sysselsatte. Dette var omtrent som de to foregående
årene. I 1996 utgjorde de med midlertidig fravær 14,5 prosent av de sysselsatte.
Veksten i andelen med midlertidig fravær var særlig stor fra 1998 til 1999, dvs i
etterkant av perioden med sterk vekst i sysselsettingen. 

Figur 1 viser også andelen av de sysselsatte med midlertidig fravær fra inntektsgivende
arbeid når vi ser bort fra de som er på ferie eller avspaserer. Også når vi ser på denne
gruppen isolert var veksten størst fra 1998 til 1999. I 2001 var 154.000, eller 6,8
prosent av de sysselsatte, midlertidig fraværende grunnet forhold som ikke skyldes ferie
eller avspasering. Andelen med fravær grunnet ferie eller avspasering ligger i underkant
av 9 prosent for både menn og kvinner. Andelen på ferie har i perioden 1996 økt noe for
både menn og kvinner. Antall feriedager økte med 2 i 2001 og øker med ytterligere 2 i
2002. Dette er et viktig forhold som kan forklare den stigende andelen av de sysselsatte
som var på ferie eller avspaserte økte fra 2000 til 2001.  

I det følgende vil vi konsentrere oss om midlertidig fravær fra inntektsgivende arbeid
som ikke skyldes ferie eller avspasering.

Figur 1. Midlertidig fravær fra inntektsgivende arbeid i prosent av antall sysselsatte. I alt
og eksklusiv fravær som skyldes ferie eller avspasering. 1996-2001.

Kilde: Beregninger i Aetat basert på Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser.
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Figur 2 viser at kvinner har dobbelt så mye midlertidig fravær som menn dersom vi ser
bort fra ferie og avspasering. Imidlertid skyldes mye av forskjellen at nesten 4 prosent
av de sysselsatte kvinnene er i fødselspermisjon, mens en marginal andel av mennene er
det samme. Denne statistikken viser at menn i perioden 1996 –2001 i liten grad har tatt
ut en økende andel av fødselspermisjonen. I alt var i gjennomsnitt om lag 40.000
kvinner i fødselspermisjon i 2000, mens tilsvarende tall for menn var om lag 4.000
personer. 

Kvinnene er også midlertidig fraværende fra jobb som følge av sykdom i større grad enn
menn. 4,5 prosent av kvinnene var i gjennomsnitt i 2001 til enhver tid fraværende pga.
sykdom, mens tilsvarende andel for menn var 3,1 prosent. Denne andelen hadde da økt
med 0,8 prosentpoeng for kvinner og 0,4 prosentpoeng for menn fra 1996. Økningen i
sykefraværet må sees i sammenheng med den kraftige veksten i sysselsettingen fram til
1998, noe som bidro til at flere personer med svak helse nå deltar i arbeidslivet. Fra
2000 til 2001 var det imidlertid tendenser til nedgang i andelen av de sysselsatte som
hadde sykefravær i hht. arbeidskraftsundersøkelsene. 

I alt var i gjennomsnitt om lag 91.000 sysselsatte fraværende fra jobb grunnet egen
sykdom i 2001.

I annet inngår bla. fravær ved sykdom i familien, 0,1 prosent av de sysselsatt og
utdanning/opplæring, 0,3 % av de sysselsatte. Disse andelene har endret seg lite fra
1996-2001, og det er liten forskjell mellom kjønnene. 

5.3 Midlertidig fravær –aldersfordeling

Figur 3 viser at sykefraværet øker med alderen. Mens om lag 2 prosent av de sysselsatte
under 25 år til enhver tid har sykefravær, er tilsvarende andel over 5 prosent blant de
sysselsatte over 50 år.

Figur 2. Andelen av de sysselsatte med midlertidig fravær fordelt på fraværstype og
kjønn i 1996 og 2001. Eksklusiv ferie og avspasering.
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Kilde: Beregninger i Aetat basert på Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser.



Andelen av de sysselsatte i fravær pga. fødselspermisjon er størst for aldersgruppen 25-
29 år. Imidlertid er aldersgruppen 30-49 år vid slik at andelen av de sysselsatte som er i
fødselspermisjon i alderen 30-39 år også vil være tilsvarende høy som i alderen 25-29
år. Om lag 13.000 var i fødselspermisjon i alderen 25-29 år, mens om lag 27.000
personer i alderen 30-49 år var i fødselspermisjon, herav 25.000 personer i alderen 
30-39 år. 

Antall personer i fødselspermisjon har fra 1996-2001 gått ned med knappe 3.000 i
alderen 25-29 år , mens antallet har økt med om lag 6.000 i alderen 30-39 år i samme
tidsrom. Dette må sees i sammenheng med befolkningsutviklingen i samme tidsrom og
at kvinner blir stadig eldre når de føder barn.
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Figur 3. Andelen av de sysselsatte med midlertidig fravær fordelt på fraværstype og
alder i 2001. Eksklusiv ferie og avspasering.

Kilde: Beregninger i Aetat basert på Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser.
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6 Nye yrkesvalhemma 1997–2001, tid i utgreiingsfase

Etter å ha halde seg stabilt frå 1997 til 1999 starta talet på yrkesvalhemma registrert hos
Aetat å auka kraftig utover i år 2000. Denne auken held fram i år 2001 og til no i 2002.
Det har også vore ein monaleg auke i talet på yrkesvalhemmma i tiltak, men veksten har
vore noko svakare enn for yrkesvalhemma arbeidssøkjarar i alt.

Frå 1997 til 1998 var det ei utvikling mot at fleire nye yrkesvalhemma kom raskare i
tiltak. Medan 64 % av dei nye yrkesvalhemma var i tiltak innan 4 månader i 1997, gjaldt
dette 68,3 % i 1998. I perioden fram til og med 2000 heldt desse prosentdelane seg
stabile med ein liten auke i prosentdelen som var i tiltak innan 4 månader. I 2001 snudde
denne utviklinga slik at prosentdelen som var i tiltak innan 4 månader var på eit nivå litt
lågare enn i 1997, 63,4%.Sjølv om Aetat har kanalisert meir ressursar til rettleiing og
oppfølging av yrkesvalhemma, har ventetida på aktive tiltak auka.

Andelen som kjem i tiltak innan fire månader minkar med aukande alder, men vi obser-
verer den same utviklinga over tid innafor kvar aldersgruppe av nye yrkesvalhemma som
for alle nye yrkesvalhemma sett under eitt. 

Samstundes med at fleire kom i tiltak tidlegare frå 1997 til 1998, gjekk prosentdelen som
ikkje deltok i tiltak i løpet av perioden dei stod registrert som yrkesvalhemma ned frå
15,3 % til 12,8 %, og ytterlegare litt ned fram til og med 2000. Dette tyder at fleire av
dei nye yrkesvalhemma kom i eit aktivt tiltak i løpet av perioden dei stod tilmeldt Aetat.
Særleg var det ein auke i andelen dei eldste aldersgruppene som deltok i eit aktivt tiltak. 

6.1 Utviklinga i talet på yrkesvalhemma 

Figur 1 viser at talet på yrkesvalhemma registrert hos Aetat held seg stabilt i perioden
1997- 1999. I år 2000 starta talet på yrkesvalhemma å auka, hovudsakleg som følgje av
ein kraftig auke i tilgangen på nye yrkesvalhemma. I år 2001 auka talet på yrkesval-
hemma ytterlegare, i gjennomsnitt var det registrert 63 900 yrkesvalhemma i 2001,
dette er over 10 000 fleire enn i 1997. I same periode auka talet på yreksvalhemma i
tiltak med knapt 8000.

Figur 1. Talet på yrkesvalhemma i alt og i tiltak og prosentdel i tiltak, årsgjennomsnitt
1997 – 2001. 

Kjelde: Aetat Arbeidsdirektoratet
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I 1997 var i gjennomsnitt 40 300 yrkesvalhemma i tiltak, i 2001 var det tilsvarande 48
100 personar i tiltak. Sjølv om talet på yrkesvalhemma i tiltak auka i heile perioden, så
gjekk den relative andelen av dei yrkesvalhemma som var i tiltak ned frå 2000 til 2001.
Dette skuldast i hovudsak ei kraftig tilstrøyming av nye yrkesvalhemma. Den auka
tilgangen av nye yrkesvalhemma har ført til at Aetat har måtta bruka fleire av ressursane
sine på utgreiing og avklaring av denne gruppa. Sjølv om talet på yrkesvalhemma i tiltak
har auka, så har talet på nye yrkesvalhemma auka sterkare.

Figur 2 viser talet på personar som har vore registrert som yrkesvalhemma i løpet av
året samanlikna med talet på nye yrkesvalhemma for perioden 1997 – 2001. Som nye
yrkesvalhemma er her rekna alle som har ei første registrering som yrkesvalhemma i
arbeidssøkjarregistret, eller som ikkje har vore registrert som yrkesvalhemma i løpet av
dei siste 3 månadene. 

6.2 Tid i utgreiingsfasen

Tida ein arbeidssøkjar er registret som yrkesvalhemma kan delast i to, tid i vente- eller
utgreiingsfaser og tid i aktive tiltak. Før ein yrkesvalhemma startar i tiltak skal ved-
komande, i samråd med Aetat, leggja ein handlingsplan der målet er heilt eller delvis
ordinært arbeid. Tid i utgreiingsfasen er her rekna som tida frå første registrering som
yrkesvalhemma til første dag i eit aktivt tiltak, og inkluderer difor også tid som går med
til utgreiing og utarbeiding av handlingsplan. Tabell 1 viser tida frå første registrering
som yrkesvalhemma til første dag i eit aktivt tiltak. 
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Figur 2. Personar som har vore registrert som yrkesvalhemma i løpet av året og nye
yrkesvalhemma 1997 – 2001.
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Tabell 1 viser at det var ei positiv utvikling i tida 1997 – 2000 i så måte at ein større
prosentdel av dei nye yrkesvalhemma kom raskare i tiltak. Samstundes var det færre
yrkesvalhemma som ikkje blei prøvd i eit aktivt tiltak. I 2001 har denne utviklinga snudd,
andelen som kjem raskt i tiltak går tilbake til 1997 nivå. Vi har enno ikkje grunnlag for å
kunna seia noko om kor mange av dei nye yrkesvalhemma i 2001 som kjem til å avslutta
perioden som yrkesvalhemma utan å koma i tiltak. 
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Tabell 1. Lengd på perioden registrert som yrkesvalhemma før oppstart i eit aktivt tiltak,
1997 – 2001. 19

1997 1998 1999 2000 2001*

1 veke eller mindre 28,2% 32,4% 28,9% 28,4% 22,9%
8 dager-1 mnd 9,15% 9,1% 10,3% 11,8% 12,1%
1 mnd-2 mnd 10,0% 10,2% 11,8% 12,4% 11,8%
2 mnd-3 mnd 9,7% 9,9% 11,4% 11,1% 9,4%
3 mnd-4 mnd 7,0% 6,7% 7,0% 6,8% 7,1%
4 mnd-5 mnd 9,3% 8,7% 9,2% 8,8%
6 mnd-12 mnd 9,3% 8,2% 8,4% 7,7%
12 mnd og over 2,2% 1,9% 1,8% 1,6%
Aldri i tiltak 15,3% 12,8% 11,4% 11,5%

Sum 100% 100% 100% 100%

Nye yrkesvalhemma i alt 28164 32830 31322 34693 39455

* For 2001 har vi einno ikkje fullstendige opplysningar om dei som ikkje er i tiltak innan fire
månader.
Full informasjon om dette er ikkje mogleg før ved utgangen av 2002.
Kjelde: Aetat Arbeidsdirektoratet

Figur 3. Andel nye yrkesvalhemma som er i tiltak etter 2 månader og etter 4 månader frå
første registrering. Årsgjennomsnitt 1997 – 2001. 

Kjelde: Aetat Arbeidsdirektoratet

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1997 1998 1999 2000 2001

An
de

l a
v 

al
le

 n
ye

 y
rk

es
va

lh
em

m
a 

Etter 2 månader 2 - 4 mnd

19 Tala over nye yrkesvalhemma avvik litt frå tal som er publisert i Aetats sin offisielle statistikk, dette skuldast
at vi her følgjer kalenderår, medan den offisielle statistikken baserer seg på perioden frå om lag 20. desember-
20. desember.



Figur 3 viser kor stor andel av dei yrkesvalhemma som er i tiltak innan 2 månader og
innan 4 månader. Frå 1997 til 2000 auka prosentdelen av dei yrkesvalhemma som var i
tiltak etter 4 månader frå 64% til 70%, for så å falla til 63% i 2001. Dette viser at fleire
nye yrkesvalhemma har måtta venta lengre på å koma i tiltak i 2001 enn det som har
vore vanleg dei siste åra. Frå 1997 til 1998 var det ein markert nedgang i arbeidsløysa, 
frå i gjennomsnitt 3,3 % til 2,4% av arbeidsstyrken. I ein periode der arbeidsløysa
minkar er det lettare å finna tiltaksplassar i det ordinære arbeidslivet. Samstundes kan
Aetat bruka meir ressursar på dei yrkesvalhemma sidan det er færre arbeidslause som
skal ha hjelp. Dette kan vera med å forklara at fleire kom raskare i tiltak i 1998 enn i
1997. Utviklinga mellom 1998 og 2000 er stabil. Utover i år 2000 auka tilstrøyminga av
nye yrkesvalhemma til Aetat, noko som har ført til at venteida på tiltak for dei nye
yrkesvalhemma har auka.

Figur 4 viser prosentdelen yrkesvalhemma som er i tiltak etter 4 månader fordelt på
fylke. For landet sett under eitt fell andelen nye yrkesvalhemma som er i tiltak etter 4
månader med 7 prosentpoeng frå 70 til 63 prosent frå år 2000 til år 2001.

Alle fylke har ein lågare prosentdel i tiltak etter fire månader i 2001 enn i 2000. I år 2000
har Vestfold den høgaste andelen av yrkesvalhemma i tiltak etter 4 månader med 79%. I
2001 er Vestfold det fylket som har lågast prosentdel i tiltak etter 4 månader med 58%.
Dette svarer til ein nedgang på 21 prosentpoeng. 

Figur 5 viser at dei yngre kjem raskare i tiltak enn dei eldre. Dette gjeld for alle
aldersgrupper.Figuren viser og så at det er relativt sett færre som starar opp i tiltak
innan 4 månader i år 2001 enn i år 2000. Dette gjeld for alle aldersgrupper, men
forskjellen aukar med aukande alder. 
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Figur 4. Prosentdel av nye yrkesvalhemma som er i tiltak etter 4 månader fordelt på
fylke, årsgjennomsnitt for nye yrkesvalhemma i 2000 og 2001
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6.3 Yrkesvalhemma som ikkje kjem i tiltak

Nokre yrkesvalhemma deltar ikkje i tiltak i det heile. Det kan vera at Aetat etter ei
utgreiing av saka ikkje finn at vilkåra om at attføring er nødvendig eller hensiktsmessig
er oppfylt. Dersom Aetat vurderer det slik at attføring ikkje er nødvendig vil det seia at
vedkomande vert vurdert til å kunna finna seg høveleg arbeid utan attføring. Dersom
Aetat vurderer at attføring ikkje er hensiktsmessig vil det seia det same som at Aetat
vurderer det slik at tiltak ikkje vil kunna betra sjansane til vedkomande på arbeids-
marknaden. For ein del personar der attføring ikkje er hensiktsmessig, vil attføring kunna
vera aktuelt på eit seinare tidspunkt. 

Tabell 1 side 2 viser at 15% av dei som kom til Aetat som yrkesvalhemma i 1997 aldri
deltok i tiltak. Prosentdelen minka til 11,4% i 1999 og 11,5 i år 2000. Det er enno ikkje
mogleg å seia noko om kor mange av dei nye yrkesvalhemma som kom til Aetat i løpet
av 2001 som ikkje kjem til å delta i tiltak, då mange av som kom som nye i slutten av
2001 framleis er i ein vente eller utgreiingsfase. 

Figur 6 viser prosentdelen av dei nye yrkesvalhemma i 1997 og i 2000 som avslutta eit
arbeidssøkjarforhold som yrkesvalhemma utan å ta del i tiltak, fordelt på fylke. Blant dei
nye yrkesvalhemma i 1997 var det relativt sett færrast i Telemark som ikkje tok del i
tiltak. Medan berre 9% av dei nye i Telemark i 1997 aldri tok del i tiltak, gjaldt dette
heile 19% av dei nye i Troms. Blant dei nye i år 2000 var det relativt sett færrast som
aldri tok del i tiltak i Vestfold (8%) og flest i Sogn og Fjordane (20%). Figur 5 viser at det
er store variasjonar mellom fylka når det gjeld prosentdelen yrkesvalhemma som ikkje
tek del i tiltak. 
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Figur 5 Prosentdel av nye yrkesvalhemma som er i tiltak innan 4 månader, fordelt på
alder, årsgjennomsnitt 1997 – 2001. 

Kjelde: Aetat Arbeidsdirektoratet
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Figur 7 viser at det relativt sett er svært få i dei yngste aldersgruppene som ikkje kjem i
tiltak i løpet av den tida dei er registrert som yrkesvalhemma. I dei yngste
aldersgruppene har prosentdelen halde seg relativt stabilt lågt i perioden 1997 – 2000.
Nedgangen i andelen av dei yrkesvalhemma som ikkje kjem i tiltak har særleg kome i
aldersgruppene frå 40 år og oppover. Dette viser at Aetat har fått fleire yrkesvalhemma i
aktive tiltak i denne perioden. 
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Figur 6. Prosentdelen av dei nye yrkesvalhemma i 1997 og 2000 som ikkje deltok i tiltak,
fordelt på fylke.

Kjelde: Aetat Arbeidsdirektoratet
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Figur 7. Nye yrkesvalhemma 1997 – 2000 som ikkje deltok i tiltak, fordelt på aldersgruppe.
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