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Sammendrag 

Koronakrisen har påvirket arbeidsmarkedet i region Øst-Viken i 2020 i stor grad. Dette i likhet 

med landet for øvrig, hvor konsekvensene er en sterk nedgang i den økonomiske aktiviteten 

og den høyeste arbeidsledigheten siden etterkrigstiden. NAV Øst-Vikens 

arbeidsmarkedsprognose for 2021-2022, anslår en nedgang i både arbeidsledighet og 

sysselsetting, til og med år 2022.  

Til tross for en nedgang i arbeidsledigheten, sammenlignet med nåværende situasjon, vil 

arbeidsledigheten være på et høyere nivå enn før koronakrisen. Dette er den forventede «nye 

normalen»; med høyere ledighet og lavere sysselsetting enn før koronakrisen. Dette viser våre 

anslag, som først og fremst peker i positiv retning sammenlignet med nåværende 

ledighetsnivå, men med lavere sysselsetting og noe høyere ledighet enn tidligere.  

Vi anslår å lande på «den nye normalen» i løpet av 2022, derfor vil denne prognosen 

gjennomgående gi anslag to år fram i tid. Prognosen er altså basert på at koronakrisen tar slutt 

og smittevernstiltakene blir opphevet. Sysselsettingsutviklingen må også sees i sammenheng 

med befolkningsendringer, i tillegg til ledighet og den finanspolitiske situasjonen på markedet. 

Samtidig er det bemerkelsesverdige forskjeller i de fire ulike markedsområdene region Øst-

Viken består av, som er Øvre Romerike, Nedre Romerike, Midt-Viken og Nedre Viken. I tillegg 

ser vi varierende utfordringer i de ulike bransjene, som gir en viss uforutsigbarhet i våre anslag.  

Figur 1. Markedsområdene i Øst-Viken med tilhørende kommuner. 
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1. Introduksjon 

I Øst-Viken gikk andelen helt og delvis ledige opp fra 3,7 prosent i januar 2020 til 15,4 prosent 

i april, som utgjør nesten 60 000 personer. I likhet med resten av landet var tallet halvert ved 

utgangen av året, og lå da på 7,8 prosent i utgangen av januar, som utgjør nesten 30 000 

personer.  

Øst-Viken kan deles opp i fire markedsområder: Øvre Romerike, Nedre Romerike, Midt-Viken 

og Nedre Viken, se også kommuneinndelingene under. Spesielt har kommunene på Øvre 

Romerike, grunnet tilknytningen til Oslo Lufthavn Gardermoen, blitt hardt rammet med svært 

høy ledighet. Konsekvensene av lokale, nasjonale og internasjonale smittevernstiltak har ført 

til mindre reising, og påfølgende oppsigelser og permitteringer. Vi befinner oss samtidig i en 

uforutsigbar situasjon med muterte virusvarianter og stengte grenser, som påvirker den 

økonomiske aktiviteten i flere kommuner i Øst-Viken.  

Lokale og nasjonale smittevernstiltak, samt nedgangen i internasjonal handel, har gitt ulikt 

utslag i de ulike yrkesgruppene i Øst-Viken. Kommunene på Romerike, og yrkesgruppene 

tilknyttet arbeidsmarkedet rundt Gardermoen, har fått en spesielt stor økning i ledigheten. 

Samtidig har nedstengingene også ført til økt ledighet i bygge- og anleggsvirksomhet, butikk- 

og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid. Våre prognosemodeller viser at «den nye 

normalen» vil bli gjeldende også framover, det vil si at andelen ledige kommer til å være høyere 

enn før pandemien i omtrent alle næringer. I tillegg vil det være en forskjell på hvor lang tid det 

vil ta for næringene å nå «den nye normalen», men det er forventet å ta mellom 3-6 måneder 

etter endt krise. 

I Øst-Viken for øvrig, har ledigheten gått sakte, men sikkert ned siden krisen inntraff i mars 

2020, med unntak av i januar 2021. Sporadiske smitteutbrudd har gitt forstyrrelser i varierende 

grad i arbeidsmarkedet, og de muterte virusvariantene har økt bekymringen for nye 

nedstengninger, spesielt om virusvariantene blir mer utbredt. 

Foruten uforutsigbarheten, spesielt i forbindelse med de nye virusvariantene, er det 

symptomer til bedring av økonomien for øvrig. Prognoser fra Norges Bank og SSB (Statistisk 

Sentralbyrå), viser til en økning i brutto nasjonalprodukt og i oljeprisen, i tillegg til at privat 

sparing fører til økt forbruk på sikt. Kombinert med at styringsrenten fra Norges Bank vil ligge 

på null prosent fram til 2022, vil behovet for varer og tjenester, og dermed også arbeidskraft, 

opprettholdes. Dette vil bidra til å redusere ledigheten. I tillegg peker befolkningsutviklingen i 

regionen i retning av en økende, dog noe aldrende befolkning, som bidrar til å forklare den 

reduserte sysselsettingen. 

Samtidig er scenarioet prognosen tar for seg, uten en inngripende nedstengning som 

konsekvens av de nylig oppdagede muterte virusvariantene. Dette er et usikkerhetsmoment 

som må tas med i betraktning ved tolkning av resultatene i denne prognosen. Faktorer som 

kan påvirke dette kan være lokale, nasjonale, og internasjonale. Prognosen forutsetter altså 

en slutt på krisetilstand, og står som en viktig betingelse for at arbeidsmarkedet og andelen 

helt og delvis ledige ender opp med «den nye normalen». 

 

1.2 Økonomiske forutsetninger 
Flere faktorer peker i positiv retning i 2021 - 2022. Mer import, økt oljepris, konsum og økte 

investeringer, bidrar til å drive etterspørselen i markedet opp, også for arbeidskraft. Vi antar at  
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finanspolitiske stimuleringstiltak videreføres så langt som nødvendig, og at smitteverntiltak 

oppheves. Prognosen til Norges Bank viser til mer sannsynlig optimisme nærmere 2022, og 

fram til da vil styringsrenta forbli på 0 prosent (Olsen, 2020). Dette baserer seg på at første del 

av 2021 vil ha en lav økonomisk oppgang, ettersom økonomien fremdeles er i lavkonjunktur. 

Samtidig, grunnet olje og energiprisenes lave nivå, kombinert med noe sterkere kronekurs i 

vente, anser Norges Bank en konsumprisindeksvekst på over 2 prosent for 2021. Denne 

veksten gjelder økning i både offentlig konsum og i husholdninger. Norges Bank og SSB 

(Statistisk Sentralbyrå) ser begge en vekst i BNP (bruttonasjonalprodukt) på 3,7 prosent i 

2021. Dette innebærer at Norge vil nå tilstanden vi hadde før koronakrisen, målt i BNP, allerede 

høsten 2021.  

Det er med disse forutsetningene vi anslår arbeidsstyrken, sysselsettingsgraden og 

arbeidsledigheten. Dette er fordi økt konsum og etterspørsel fører til økte investeringer, økt 

import, og derav en oppgang i arbeidsstyrken. I tabell 1 oppsummeres utvalgte indikatorer fra 

SSB som viser positive trender for 2021 og 2022 og er viktige bidrag til at økonomien styrkes. 

Tallene er satt i sammenheng med tallene vi har på befolkningsutviklingen, som utgjør våre 

anslag for arbeidsmarkedsprognosen. 

 

Tabell 1. Utvalgte makroøkonomiske nøkkelindikatorer. 

 Prosent endringer 

 2019 2020 2021 (p) 2022 (p) 

Konsum i husholdninger mv 1,4 -8,0 8,1 5,9 

Konsum i offentlig forvaltning 1,9 1,7 1,9 1,9 

Bruttoinvestering Fastlands-Norge 4,0 -5,6 1,3 2,4 

Etterspørsel fra Fastlands-Norge 2,1 -4,8 4,7 4,0 

Eksport 0,5 -2,2 6,5 5,7 

Eksport av tradisjonelle varer 4,6 -3,6 3,2 5,3 

Import 4,7 -13,2 6,3 6,0 

Import av tradisjonelle varer 5,7 -4,6 2,6 4,4 

Bruttonasjonalprodukt 0,9 -1,6 4,4 3,7 

BNP Fastlands-Norge 2,3 -3,0 3,7 3,6 

Sysselsatte personer 1,6 -1,6 0,7 1,5 

Arbeidsstyrke 1,0 0,3 -0,2 1,0 

Konsumprisindeksen (KPI) 2,2 1,3 2,5 2,4 

Råoljepris i dollar (nivå) 64 43 48 48 
Kilde: Norges Bank/SSB/NAV 

 

1.3 Sammenhenger i arbeidsmarkedet 
Empiriske studier som omhandler arbeidsstyrken, viser at sysselsettingen og 

arbeidssøkerandelen som regel havner på et høyere nivå etter en krise på grunn av en økt 

andel langtidsledige (Falch, Skrove, Haugen, Knutsen, & Røed, 2018). Samtidig viser Norges 

Bank til en signifikant og sterk sammenheng mellom økt arbeidsledighet og redusert 

sysselsetting (Ellingsen, Mølster, & Galaasen, 2021, ss. 3-5).  

De makroøkonomiske faktorene påvirker arbeidsmarkedssituasjonen sammenhengende, 

både sysselsettingen og arbeidsledigheten, og dermed også arbeidsstyrken. Trendene for 

arbeidsledighet og sysselsettingsgrad har en negativ sammenheng, hvor økt ledighet fører til 

lavere sysselsetting. Denne trenden gjelder også i Øst-Viken, som Figur 2 viser.   
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Figur 2. Arbeidsledighet og sysselsettingsgrad 2008 – 2019 i Øst-Viken. Endring i 

prosentpoeng fra året før. 

 
 

Samtidig vil det, i likhet med tidligere, være både bransjebetingede og visse geografiske 

ulikheter i Øst-Viken. I Midt-Viken økte sysselsettingsgraden mer enn arbeidsledigheten ved 

utgangen av 2019, i kontrast til de andre markedsområdene, og spesielt Nedre Romerike. I 

alle de fire markedsområdene, ser vi antydning til en sammenheng mellom ledighet og 

sysselsetting. Flere empiriske studier har bekreftet at dette gjelder på landsbasis, region, og 

på markedsområde. Vår prognose anslår at vi kan vente oss et fall i sysselsettingen ettersom 

at ledigheten har vært omtrent dobbelt så høy gjennomsnittlig i 2020. Ledigheten er anslått til 

å ligge på omtrent 40-50 prosent høyere i 2021, sammenlignet med 2019. Dette er en 

kombinasjon som er negativ på flere måter; en lavere sysselsetting med høyere ledighetsandel 

vil produsere mindre skatteinntekter og koste mer i velferdsutgifter. Det blir også flere 

langtidsledige som en konsekvens, spesielt er det de kriseutsatte yrkesgruppene i privat sektor 

som blir rammet hardest, sammenlignet med offentlig sektor. Det er også vesentlige forskjeller 

på sektor som blir diskutert mer i detalj i kapittel 2.  

Tabell 2. Oversikt over hovedindikatorene for arbeidsmarkedet 2019-2022 NAV Øst-Viken. 

 2019 2020 2021(p) 2022(p) 

Befolkning (15-74 år) 548 791 555 488 561 314 566 218 

Andel sysesselsatte 66,5% 66,0%  65,5%  65%  

Antall sysselsatte 365, 338 366, 731 367, 684 367, 977 

Arbeidsstyrke 377 686 383 561 380 997 382 529 

Andel i arbeidsstyrken 68,8% 69,0% 67,9% 67,5% 

Andel helt og delvis ledige 3,4 8,9 5,3 4,0 

Antall helt og delvis ledige 11 861 34 176 20 106 15 111 
Kilde:NAV/SSB 

Anslag i grå markert med «(p)». 
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Det er spesielt butikk- og salgsarbeid, industri, barn- og ungdomsarbeid, og bygge- og 

anleggsvirksomhet som har blitt utsatt for høy arbeidsledighet.1  Flere av disse yrkesgruppene 

har også en anslått høyere andel av arbeidsledige ut 2022, til tross for mange positive 

makroøkonomiske faktorer.  

Det finnes også noen unntak fra den vedvarende høyere ledighetsandelen. Eksempelvis har 

butikk- og salgsarbeid en mer positiv prognose, og er forventet å hente seg inn før 2022 er 

omme. Dette skyldes lavere avgiftsnivå, store inntekter i forbindelse med mindre reise, og 

potensiale for gjenåpning av samfunnet i forbindelse med vaksinering av innbyggere. 

Yrkesgruppen har noen utfordringer i forbindelse med økt smitte og spesielt nye virusvarianter 

som medfører nedstengninger. Den mer positive utviklingen som gir en lavere ledighet 

sammenlignet med nåværende tilstand, kommer først når smitteverntiltakene kan oppheves.   

Ellers er hovedtrenden i våre anslag at det vil bli en økning i ledigheten sammenlignet med 

tilstanden før krisen, og selv om befolkningen og arbeidsstyrken har økt i 2020, så har det blitt 

færre sysselsatte. Videre viser prognosen at det i 2021 og 2022 fortsetter en negativ trend for 

sysselsettingen og arbeidsstyrken, mens ledigheten legger seg på «den nye normalen», 

nesten ett prosentpoeng høyere enn før krisen i 2019, se tabell 2 over. 

 

2. Etterspørselssiden på markedet 

2.1 Sysselsettingen 
Regionen består av en kombinasjon av større industribedrifter, innovasjonsbedrifter, bygge- 

og anleggsvirksomheter, bedrifter innen transport og lagring, virksomheter innen varehandel 

og reparasjon av motorvogner, i tillegg til en større og stabil sysselsatt andel innen helse- og 

sosialtjenester. Industrien har opplevd en nedadgående sysselsettingstrend, blant annet 

grunnet utflagging og automatisering, men har noen lyspunkter å vise til som nevnes nedenfor. 

Samtidig har regionen en del arbeidsplasser tilknyttet Oslo Lufthavn Gardermoen som er 

spesielt hardt rammet grunnet koronakrisens påvirkning på reiserestriksjonene.  

Sysselsettingen i Øst-Viken har sine kjennetegn innen geografi, alders- og yrkesgrupper. Det 

er en høyere andel sysselsatte på Øvre Romerike og i Nedre Romerike, og færre i Midt-Viken 

og Nedre Viken. Denne forskjellen gjenspeiles også i aldersgruppene, hvor de mellom 25-39 

år og 40-54 år har den desidert høyeste sysselsettingsandelen på omtrent 80 prosent. Dette 

står i sterk kontrast til aldersgruppen mellom 67-74 år som har en prosentandel på 17,8 

sysselsatte. Det er også spesielt noen næringer som er dominerende i Øst-Viken, hvor helse- 

og sosialtjenester er sysselsetter flest, etterfulgt av varehandel og reparasjon av motorvogn, 

og bygge- og anleggsvirksomhet (Figur 3). I tillegg til sammensettingen av næringene, er det 

verdt å merke seg de kommende endringene i næringsstrukturen. Dette gjelder spesielt 

innenfor transport og lagring, samt industri. Dette blir diskutert i videre detalj i kapittel 2.2.1.  

 
1 Det er brukt to ulike grupperinger i prognosen som relaterer til yrkesgrupper og næringer. Hvor 
NACE2007 beskriver næringer og relaterer til hvilken næring den sysselsatte er ansatt, basert på 
organisasjonens registrering i Brønnøysundregistrene. Mens arbeidssøkere som ikke er ansatt har 
yrkeserfaring, der benyttes STRYRK08 kategoriene for å beskrive erfaringen de er registrert med. Derfor 
er de annerledes hvis vi sammenligner arbeidssøkere og sysselsatte. 



 
// 03-2021 
// Framtidens arbeidsmarked: Arbeidsmarkedsprognose for Øst-Viken 2021-2022 

   
7 

 

Figur 3. Sysselsatte etter næring, 2019 Øst-Viken. 

 

På etterspørselssiden i Øst-Vikens arbeidsmarked, anslår vi en nedgang i sysselsettingen fra 

66,5 prosent i 2019 til 65 prosent i 2022. Øst-Viken har ligget på rundt en prosent lavere enn 

gjennomsnittet i landet siden 2009, og gapet anslås til å øke til rundt 4 prosent i 2022. Samtidig 

er det verdt å merke seg at det er nesten ti prosent forskjell mellom markedsområdene innad 

i Øst-Viken, hvor Nedre Romerike ligger på 70,5 prosent og Nedre Viken ligger på 60,3 prosent 

(Figur 4). 

Figur 4. Sysselsettingsandelen markedsområder 2008-2023 Øst-Viken.   

 Kilde: NAV 

Kilde: NAV 



 
// 03-2021 
// Framtidens arbeidsmarked: Arbeidsmarkedsprognose for Øst-Viken 2021-2022 

   
8 

 

På landsbasis var det 67,9 prosent sysselsatte i 2019, noe som ser ut til å holde seg stabilt 

fram til 2022. Øst-Viken er anslått til å miste 0,5 prosentpoeng hvert år i samme tidsperiode. 

Nedgangen er spesielt synlig i markedsområdene Nedre Viken og Midt-Viken. Nedre Viken 

hadde 60,9 prosent sysselsatte i 2019 og er anslått til å ha 59 prosent i 2022, mens Midt-Viken 

går ned fra 66,4 prosent til 64,7 prosent i samme tidsperiode (Tabell 3). I samme tidsrom er 

det anslått en økning i sysselsettingsandelen i Nedre Romerike. På Øvre Romerike vil det 

holde seg stabilt med 70,1 prosent sysselsatte.  

Tabell 3. Andel sysselsatte fordelt på markedsområde 2019-2022. 

Region 2019 2020 2021(p) 2022(p) 

Midt Viken 66,4 % 65,8 % 65,3 % 64,7 % 

Nedre Romerike 70,3 % 70,5 % 70,7 % 70,8 % 

Nedre Viken 60,9 % 60,3 % 59,7% 59,0% 

Øvre Romerike 70,1% 70,1% 70,1% 70,1% 

NAV Øst-Viken 66,5% 66,0% 65,5 65,0% 
Kilde: NAV 

Videre er det aldersgruppen mellom 40-54 år som står for den største nedgangen i andel 

sysselsatte, med en anslått nedgang på ett prosentpoeng i 2022, sammenlignet med 2020. 

Paradoksalt er det også denne aldersgruppen som i dag har den største andelen sysselsatte. 

I 2022 har denne gruppen blitt tatt igjen av aldersgruppen 25-39 år, som får en nesten like stor 

andel ettersom sistnevnte gruppe holder seg stabil (Tabell 4).  

Tabell 4. Andel sysselsatte fordelt på aldersgrupper 2019-2022 Øst-Viken. 

Aldersgruppe 2019 2 020 2021 2022 

15-74 år 66,50 % 66,00 % 65,50 % 65,00 % 

20-24 år 65,00 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 

25-39år 80,60 % 80,70 % 80,80 % 80,90 % 

40-54 år 82,30 % 81,90 % 81,40 % 81,00 % 

55-66 år 67,10 % 66,00 % 65,60 % 65,60 % 

67-74 år 16,90 % 17,30 % 17,60 % 17,80 % 
Kilde: NAV 

Når det kommer til næring, anslår vi størst nedgang i andel sysselsatte innenfor varehandel 

og reparasjon av motorvogner, i tillegg til industri. Varehandel har størst nedgang i 

prosentpoeng på 0,8, eller over 2000 personer færre sysselsatte. Denne nedgangen betyr ikke 

en reduksjon i antall sysselsatte ettersom det var 365 138 sysselsatte Øst-Viken i 2019, og vi 

anslår 367 977 sysselsatte i 2022. Merk at sysselsettingsandelen blir lavere til tross for økning 

i antall sysselsatte, det er grunnet veksten blant de som ikke er sysselsatte i befolkningen. 

Dette er en demografisk utfordring hvor vi anslår en vekst i befolkningen på rundt 20 000 i 

aldersgruppene 17-64 år fra 2019 til 2022, men kun 2000 flere blir sysselsatte i samme 

tidsperiode.  

Samtidig er det varierende trender i ulike næringer. Hovedtrenden viser at tjenester og offentlig 

sektor utgjør en stadig større andel sysselsatte enn produksjon og privat sektor. Eksempelvis 

er den største veksten fram til 2022 anslått til å være innenfor helse- og sosialtjenester, som 

faller under tjenester og offentlig sektor. I samme tidsperiode er det en nedgang på over 3 500 

sysselsatte innen industri, som faller under produksjon og privat sektor (tabell 5). Det vil 

fremdeles være konkursrisiko i denne tidsperioden, som øker jo lenger krisen varer. Samtidig  
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er det potensiale for økt norsk arbeidskraft som følge av reiserestriksjonene, i tillegg til økt 

eksport grunnet lavere oljepris enn vanlig og svakere kronekurs.  

Tabell 5. Antall og andel sysselsatte fordelt på næring 2019-2022, Øst-Viken.  

Andeler er av befolkningen mellom 16-74 år sysselsatt i næringen. 
 Antall Prognose Andel Prognose 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Bergverksdrift og 
utvinning 

1, 264 1, 272 1, 286 1, 297 0.2% 0.2 % 0.2 % 0.2 % 

Bygge- og 
anleggsvirksomhet 

34, 792 34, 830 34, 875 34, 916 6.3% 6.3 %
  

6.2 %
  

6.2 % 

Elektrisitet, vann og 
renovasjon 

3, 812 3, 913 4, 011 4, 102 0.7% 0.7 %
  
 

0.7 %
  

0.7 %
  

Finansiering og 
forsikring  

6, 334 6, 186 6, 022 5, 844 1.2% 1.1 %
  

1.1 %
  

1.0 % 

Forretningsmessig 
tjenesteyting 

20, 872 21, 183 21, 405 21, 592 3.8% 3.8 %
  

3.8 %
  

3.8 % 

Helse- og 
sosialtjenester 

71, 313 71, 246 71, 993 72, 592 13,0% 12.8 %
  

12.8 %
  

12.8 % 

Industri  23, 595 22, 705 21, 752 20, 070 4,3% 4.1 %
  

3.9 %
  

3.7 % 

Informasjon og 
kommunikasjon 

13, 574 13, 740 13, 884 14, 006 2,5% 2.5 %
  

2.5 %
  

2.5 % 

Jordbruk, skogbruk 
og fiske 

4, 225 4, 041 3, 845 3, 638 0.8% 0.7 %
  

0.7 %
  

0.6 % 

Off.adm., forsvar, 
sosialforsikring 

25, 026 25, 413 25, 730 25, 985 4,6% 4.6 %
  

4.6 %
  

4.6 % 

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet
  

12, 413 12, 445 12, 468 12, 481 2,3% 2.2 %
  

2.2 %
  

2.2 % 

Personlig 
tjenesteyting 

14, 384 14, 485 14, 572 14, 644 2,6% 2.6 %
  

2.6 %
  

2.6 % 

Teknisk tjenesteyting, 
eiendomsdrift 

21, 178 21, 234 21, 457 21, 644 3,9% 3.8 %
  

3.8 %
  

3.8 % 

Transport og lagring 22, 874 22, 812 22, 706 22, 556 4,2% 4.1 %
  

4.0 %
  

4.0 % 

Undervisning  27, 288 27, 501 27, 695 27, 863 5,0% 5.0 %
  

4.9 %
  

4.9 % 

Uoppgitt  2, 139 2, 196 2, 219 2, 238 0,4% 0.4 %
  

0.4 %
  

0.4 % 

Varehandel, 
reparasjon av 
motorvogner  

60, 100 59, 508 58, 792 57, 954 11,0% 10.7 %
  

10.5 %
  

10.2 % 

Kilde: NAV 

2.2 Forventet utvikling innen utvalgte næringer i Øst-Viken  

2.2.1 Industri  
Industri har lenge vært en viktig næring i Øst-Viken og hadde 22 705 sysselsatte i 2020. 

Industrinæringen har opplevd en nedgang lenge, som våre anslag viser at vil videreføres, med 

unntak av noen lyspunkter.  

Næringen har fra 2018 gått fra å ha 21 700 sysselsatte, til å ha over 23 000 i 2019. I kriseåret 

2020 ble næringen redusert til 22 705 personer og vi anslår en sysselsetting på rundt 20 000 

i 2022. Dette er en nedgang på over 10 prosent i løpet av fem år og er en av de kraftigste 

nedgangene for en næring, som også har hatt en negativ trend fram til 2017. Under 

koronakrisen har industrinæringen blitt påvirket av reiserestriksjonene, fordi næringen benytter 

en større andel utenlandsk arbeidskraft. Noen av de store industribedriftene, som Nortura AS  
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i Sarpsborg, har omstilt seg til å, i større grad enn tidligere, erstatte utenlandsk arbeidskraft 

med norsk for å forebygge importsmitte. Det samme har også Norske Skog Saugbrugs AS i 

Halden gjort. Videre har trekjemiselskapet Borregaard, med base i Sarpsborg, gode 

eksportresultater, for å nevne noen lyspunkter. Om denne utviklingen fører til at mer relevant 

erfaring og kunnskap forplanter seg innen norsk arbeidskraft gjenstår å se. Prognosen viser 

likevel at hovedtrenden peker nedover; fra å representere 4,1 prosent av sysselsettingen i 

2020, til 3,7 prosent i 2022. Dette er resultatet av en langvarig trend, hvor mer enn en tredjedel 

av arbeidsplassene i tidligere Østfold fylke har forsvunnet i løpet av en 15-årsperiode. Med en 

lavere oljepris og kronekurs enn før koronapandemien har eksportrettede selskaper innen 

industri potensiale til å stille sterkere enn tidligere og med en større andel av norsk arbeidskraft.  

2.2.2 Varehandel og reparasjon av motorvogner 
Som den nest største næringen i regionen, sysselsetter varehandel og reparasjon av 

motorvogner 59 508 personer, som representerer en andel på 10,7 prosent sysselsatte per 

2020. Næringen har sett en positiv vekst fram til 2019, men vår prognose viser til en nøktern 

reduksjon av rundt 1 400 sysselsatte fram til 2022. Det er verdt å merke seg at den tidligere 

økningen utelukkende har vært i Follo og på Romerike, mens det ikke har vært noen økning i 

Østfold. Prognosen baserer seg på nåværende trender som at både Follo og Romerike er 

preget av smittevernstiltak som fører til reiserestriksjoner og nedstengninger. Trenden har 

derfor potensiale for reversering som ikke er forutsigbar for modellen. Derimot stammer 

utviklingen i Østfold fra før koronakrisen og kan ikke forveksles med den separate trenden i 

Follo og på Romerike.  

Ettersom at næringen både består av bedrifter som har slitt under krisen, og bedrifter som har 

nytt store inntekter grunnet nedstengingen av grensene, som dagligvarehandel, er det ulikt 

hvordan de har blitt påvirket. Næringen består av blant annet sentrallager, som ASKO og 

COOP i Follo, som har hatt en stor pågang under koronakrisen, mens 

varehandelsvirksomheter, som Travel Retail Norway på Gardermoen, har måttet permittere 

majoriteten av sine ansatte. I tillegg er det fortsatt usikkert hvorvidt utviklingen av privat konsum 

vil påvirke salg av kjøretøy i forbindelse med etterspørselen etter elbiler, som et eksempel. 

Dette kan bidra til å endre den negative trenden, som vi anslår vil være en nedgang fra en 

andel på 10,7 prosent sysselsatte til 10,5 i 2021, og 10,2 prosent i 2022.   

2.2.3 Transport og lagring 
Næringen transport og lagring er spesielt hardt rammet av koronakrisen ettersom at næringen 

er konjunkturutsatt, og er avhengig av både import, eksport og er i tillegg sensitiv til de 

økonomiske forholdene til Norges handelspartnere. Persontransporten har opplevd en stor 

nedgang under koronakrisen, samtidig som netthandelen økt kraftig – til fordel for 

varetransporten. Transport og lagring sysselsetter i underkant av 23 000 personer og har en 

andel på 4,2 prosent, og er omtrent like stor som industrinæringen målt i antall personer 

sysselsatt.  

Innen transport og lagring finnes det flere viktige aktører i Øst-Viken, som Posten Norge AS 

Østlandsterminalen på Lørenskog, luftfartsrelaterte selskaper som Avinor og underselskaper 

av Scandinavian Airlines på Gardermoen i Ullensaker. Det er spesielt selskaper relatert til 

persontransport som har utfordringer og som så seg nødt til å permittere under koronakrisen. 

Vare- og godstrafikken opplevde også en stor nedgang da krisen inntraff. Dette skyldes til dels 

lavere økonomisk aktivitet i landet, men spesielt grensekryssende trafikk. Som nevnt har  
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netthandelen økt svært kraftig, og ulike svingninger kan påvirke selskaper svært ulikt ettersom 

det er knyttet til tjenestene de leverer. For eksempel vil en fortsettelse av nedstenginger av 

barer og restauranter føre til store tap i enkelte bedrifter. Likeledes vil det være for 

persontransporten, som busselskaper, som ser færre reisende. Gitt disse omstendighetene, 

følger prognosen igjen de nåværende trendene og anslår et tilbakefall på 0,8 prosentpoeng 

fra 2020 til 2022 totalt i næringen. 

2.2.4 Helse- og sosialtjenester 
Grunnet en befolkningsvekst med lavere andel i arbeidsstyrken og en generelt økt andel innen 

de eldre aldersgruppene, er det økt etterspørsel etter helse- og sosialtjenester (NOU, 2020). 

Denne yrkesgruppen er den største i Øst-Viken, og har rundt 70 000 og 12,8 prosent av de 

sysselsatte i regionen. Vi anslår at denne næringen vil holde seg stabil til og med 2022. Sett i 

sammenheng med de demografiske trendene, forblir den høye etterspørselen i region Øst-

Viken. Behovet varierer likevel innad i Øst-Viken, ettersom kommunene på Romerike og i 

nærheten av Oslo har en lavere gjennomsnittsalder og høyere sysselsettingsandel 

sammenlignet med tidligere Østfold fylke. Samtidig som denne næringen, i kontrast til de fleste 

andre næringene, har opplevd økt etterspørsel under koronakrisen. I tillegg har arbeidsgiverne 

i Øst-Viken rapportert om den største mangelen av arbeidskraft i næringen av alle NAV-

regioner i Bedriftsundersøkelsen 2020 (Gjerde, 2020). Derfor er det naturlig å forutse en enda 

høyere sysselsetting i denne næringen enn hva våre foreløpige anslag viser. Vår prognose 

anslår en økning på rundt 1 200 sysselsatte i utgangen av 2022 og vil utgjøre 72 500 personer. 

2.2.5 Bygge- og anleggsvirksomhet 
Vår prognose anslår at sysselsettingen i næringen bygge- og anleggsvirksomhet vil holde seg 

stabil, rett i underkant av 35 000 eller 6,3-6,2 prosent sysselsatte ut 2022. Siden 2015 har 

denne næringen hatt en stabil økning i sysselsettingen, og bortsett fra koronakrisens 

påvirkning har langt flere bedrifter forventet økt bemanning. Samtidig er den anslåtte 

stabiliteten i næringen forbundet med ordrereservene fra før koronakrisen inntraff og er 

påvirket av bruttoinvesteringene som Norges Bank har anslått til å ligge på et vesentlig lavere 

nivå i 2021 enn i 2019. Samtidig er det ulikheter innad i næringen, hvor 

samferdselsinvesteringene peker i en mer positiv retning, hvor eksempelvis Østfold vil ha en 

økning på veinettet fram til 2030 (Haabeth, 2018, ss. 17-18). Samtidig er de negative utsiktene 

for boligmarkedet grunnet en lavere vekst i BNP og en mindre andel av personer i arbeidsfør 

alder enn tidligere, utfordrende for byggevirksomhetene.   

 

3. Tilbudssiden i Øst-Viken 
Tilbudssiden representeres hovedsakelig av de som tilbyr sin arbeidskraft, arbeidsstyrken er 

altså en kombinasjon av sysselsatte og arbeidssøkere. 

3.1 Arbeidsstyrken 
Arbeidsstyrken er en sammensetting av sysselsatte og arbeidssøkere, alle som tilbyr sin 

arbeidskraft. Sysselsatte er personer i alderen mellom 15-74 år som utfører inntektsgivende 

arbeid hvilket omfatter lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. De ufrivillig permitterte og 

ellers midlertidig fraværende er også innebefattet. Arbeidssøkere utgjør summen av helt 

ledige, delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak.   
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Arbeidsstyrken i Øst-Viken er 2-3 prosent lavere sammenlignet med gjennomsnittet for landet. 

Dette har betydning for andelen sysselsatte ettersom at det er en komponent av arbeidsstyrken 

sammen med arbeidssøkerne. Det er fordi sysselsatte og arbeidssøkere har en negativ 

sammenheng, hvor andel sysselsatte synker ved en økning i arbeidssøkerne. Dette er i sin tur 

viktig for økonomisk forutsigbarhet, ettersom at økt arbeidsledighet blir etterfulgt av lavere 

sysselsetting. Dette gjelder spesielt i de mer homogene, lokale markedene som for eksempel 

er avhengige av store hjørnesteinsbedrifter og står for store deler av den lokale økonomien. 

Disse er mer sårbare til prisfall, introduksjon av nye teknologier, store finanspolitiske endringer 

og andre økonomiske sjokk (Holm & Østergaard, 2015, ss. 96-97).  

Det er viktig å legge merke til at Øst-Viken har et stort avvik fra resten av landet (figur 5). 

Sammenligner vi 2007 og 2020 i Øst-Viken med landet, ligger arbeidsstyrken også på en 

lavere andel nå enn for 14 år siden. Selv om befolkningsutviklingen viser til vekst i 

befolkningsgruppene i arbeidsfør alder, er denne veksten utilstrekkelig til å opprettholde 

arbeidsstyrken. Denne utviklingen må også ses i sammenheng med at det er vesentlige 

forskjeller på aldersgruppeinndelingene lokalt i Øst-Viken, som ofte reflekterer 

arbeidsstyrkeandelen. Kommunene rundt Oslo har en tendens til å ha en høyere andel i 

arbeidsstyrken, og de øvrige har en tendens til å være lavere. Dette varierer med opptil ti 

prosent under landsgjennomsnittet, som i Halden og Hvaler, rundt 8 prosent i Sarpsborg, og 

rundt 6 prosent i Fredrikstad og Moss (Figur 5).  

Figur 5. Prosentvis avvik i arbeidsstyrken i Øst-Viken (nåværende geografi) 2007-2020. 

.o 

 

Arbeidsstyrkeandelen er samtidig over gjennomsnittet i enkelte kommuner i Øst-Viken. Dette 

gjelder kommunene i nærheten av Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen: Nittedal, Nannestad, 

Gjerdrum, Ullensaker, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, og Nesodden (Figur 5). Disse  
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kommunene har en andel av arbeidsstyrken som ligger på over 2 til 6 prosent høyere enn 

gjennomsnittet i landet. Gjennomsnittet i landet er i overkant av 70 prosent mens 

gjennomsnittet i Øst-Viken er på 69 prosent, og dette gapet har hatt en økende trend siden 

2007 (Figur 6). 

Figur 6. Arbeidsstyrken (15-74 år) Øst-Viken i blått og landet i rødt 2007-2020. 

 

3.2 Befolkningsutviklingen i Øst-Viken 
Koronapandemien rammer de eldste aldersgruppene hardest, og resultatet av det er en 

redusert forventet levealder for de som per i dag er i de øvre aldersgrupperingene i 

arbeidsstyrken. Langtidseffekten er usikker, i og med at det er en pandemi og foreløpig ikke 

varig innskrenkninger av levevilkår. For vårt formål er alternativ L - lav det beste anslaget. 

Effekten av netto innvandring per januar 2021 er vanskelig å anslå ettersom at grensene har 

vært stengt siden mars 2020. Mange arbeidsinnvandrere har, i perioder eller helt, valgt å 

returnere til sine hjemland. Dette er viktig å merke seg, fordi modellen for framskrivning av 

befolkning er basert på flytting over landegrenser som er friere enn den har vært under 

koronapandemien.  

Valget faller på modell HLMH for denne prognosens formål - en noe ekstrem tilnærming i 

ekstreme tider. Den nærmeste modellen som er tilgjengelig er “Svak aldring - høy fødselsrate, 

lave forventinger til levealder, middels innvandring og høy utflytting". Selv om innvandringen 

muligens er under det som er middels, kompenserer dette anslaget med høy utflytting som 

ikke finner sted, slik at tallet faller nærmere hva som er sannsynlig under den nåværende 

krisesituasjonen. 

Befolkningsframskrivingen i Øst-Viken er, i likhet med gjennomsnittstrenden i landet. De 

yngste aldersgruppene 15-19, 20-24, 25-29 vokser aller mest, og vi får en nøktern økning mot 

2040. Mellomkategoriene 30-39, 40-49, og 50-59 er flest mennesker, men vokser i en mindre 

grad. De eldste, i aldersgruppene 60-66 år og 67-74, vokser mest. Dette har konsekvenser, 

spesielt på lengre sikt for arbeidsstyrken, ettersom at en større andel av befolkningen når 

pensjonsalder raskere.  
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Figur 7. Befolkningsframskriving 1990-2050 fordelt på aldersgrupper HLMH modellen, Øst-

Viken og landet. 

 

Et unntak fra landet, som gjelder Øst-Viken, er at aldersgruppen mellom 30-39 år ser ut til å 

stagnere i løpet av en tiårsperiode, og aldersgruppene mellom 20-24, og 25-29 har stagnert. 

Den største økningen i Øst-Viken finner vi i befolkningsgruppen mellom 30-39 år for de neste 

to årene, etterfulgt av aldersgruppen mellom 50-59 år. De øvrige aldergruppene er ganske 

stabile. Dette fører til en ganske stabil gjennomsnittsalder på kort sikt og burde ikke ha en stor 

effekt i hele Øst-Viken (Tabell 6). Enda viktigere er det å merke seg at de sistnevnte 

aldersgruppene faller innenfor de med svært høy sysselsetting. Aldersgruppen for 

sysselsettingen er delt inn i de mellom 25-39 år, og har en sysselsettingsandel på 80,6 prosent 

i 2020 i Øst-Viken. Det samme gjelder sysselsettingen for aldersgruppene mellom 40-54 år 

som ligger på 81,9 prosent sysselsatte, og mellom 55-66 år som ligger på en andel av 66 

prosent. Derav så er en større andel av befolkningsøkningen stort sett innenfor aldersgrupper 

som kjennetegnes av høy sysselsettingsandel. 

Tabell 6. Befolkningsframskriving Øst-Viken fordelt på aldersgrupper fra 2020-2022. 

Aldersgrupper  2019 2020 2021 2022 

15-19 år 46 113 46 350 46 025 46 407 

20-24 år 41 930 42 322 42 779 42 698 

25-29 år 43 202 43 284 43 393 43 577 

30-39 år 93 143 95 638 97 986 100 248 

40-49 år 108 034 107 547 107 270 106 718 

50-59 år 101 131 103 874 106 358 108 725 

60-66 år 56 609 57 821 58 834 60 017 

67-74 år 58 629 58 652 58 669 57 828 

15-74 år 548 791 555 488 561 314 566 218 

Sysselsatte 365 138 366 731 367 684 367 977 

Arbeidsstyrke 377 686 384 561 380 996 382 529 
Kilde: SSB/NAV 
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Det er verdt å merke seg at det er ganske store avvik i medianalderen i regionen (Figur 8), 

hvor Øvre Romerike har den laveste medianalderen i likhet med flere av kommunene som 

grenser til eller ligger i pendleavstand fra Oslo. Denne trenden er ganske lik for både kvinner 

og menn, men med en generelt litt eldre mannsbefolkning. Oppsummert går den demografiske 

utviklingen i Øst-Viken i retning mot en aldrende befolkning, men samtidig ikke tilstrekkelig til 

at det skal ha svært mye å si på kortere sikt. Samtidig er det verdt å merke seg at gjeldende 

situasjon, med uvanlig høy ledighet, kommer til å føre med seg en lavere sysselsetting, som 

nevnt i kapittel 1.4. 

Figur 8. Avvik i medianalder fra landsgjennomsnittet Oslo og Viken fordelt på kjønn, 2020. 

 

4. Tilpasningen på arbeidsmarkedet 
I Øst-Viken har det vært en høy snittandel på 8,9 prosent helt og delvis ledige i 2020, 

sammenlignet med 3,4 prosent i 2019. Dette snittet må ses i sammenheng med den sistnevnte 

økningen av arbeidssøkere i mars og april 2020. Vår prognosemodell viser til et scenario som 

baserer seg på at krisen avsluttes og økonomien går mot «den nye normalen». Det var nesten 

30 000 helt og delvis ledige personer i Øst-Viken i utgangen av januar, en total på 8,3 prosent 

av arbeidsstyrken, hvorav 5,3 var helt ledige.  

4.1 Ledighetstrenden i Øst-Viken 
I 2020 var det 14,4 prosent helt og delvis ledige i landet i april og 15,9 prosent i Øst-Viken, 

nesten 60 000 personer. Tallet var nesten halvert ved utgangen av desember, til 7,2 prosent. 

Det er spesielt de helt ledige som har gått ned fra 11 prosent i mars til 4,3 i oktober, men økt 

til 5,3 prosent i utgangen av januar 2021 (Figur 9). Dette er noe høyere enn snittet i landet som 

lå på 10,6 prosent helt ledige i mars og 4,4 prosent i utgangen av januar. Gjennomsnittet for 

2020 er på 8,4 prosent helt og delvis ledige for landet totalt, og 8,9 for Øst-Viken. 
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Figur 9. Andel arbeidssøkere i Øst-Viken, januar – desember 2020, per måned. 

I landet viser prognosene at andelen arbeidsledige vil synke sakte, likevel tyder mye på at 

«den nye normalen» kommer til å ligge på en høyere andel enn tidligere. Vi anslår en 

gjennomsnittsandel av helt og delvis ledige på 5,3 prosent for 2021 og 4 prosent for 2022. Det 

gjelder også for sysselsettingen som ligger an til å bli noe lavere enn før krisen, som nevnt i 

kapittel 1. Nedgangen i helt ledige kommer først etter en oppheving av smittevernstiltakene i 

forbindelse med utbredelsen av det muterte viruset. I likhet med landet, vil det ta noen måneder 

før andelen helt og delvis ledige i Øst-Viken legger seg på «den nye normalen», som er anslått 

å være omtrent 0,5 prosent høyere enn før koronakrisen.  

 

4.2 Prognose for helt og delvis ledige 
Den mest optimistiske prognosen viser til en periode på minst 3-6 måneder før vi når «den nye 

normalen», som anvist i den nederste delen av det grå feltet (avviket) i figur 10, derimot viser 

de mer pessimistiske variantene til saktere nedgang som fortsetter ut 2022. Vi forventer å nå 

«den nye normalen» for helt og delvis ledige i utgangen av 2022 hvor andelen er omtrent en 

prosent høyere enn før krisen. Merk at vår prognose anslår et nytt gjennomsnitt som er omtrent 

en prosent høyere enn før krisen. Dette representerer et gjennomsnitt på over 20 000 helt og 

delvis ledige i 2021 og over 15 000 i 2022, til sammenligning var dette 11 861 personer 

gjennomsnittlig i 2019 og 34 174 personer i 2020.     
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Figur 10. Helt og delvis ledige 2019-2022, anslag for 2021-2022, Øst-Viken.

 

 

I de fleste næringer vil ledighetstrenden bedre seg ut 2022, dette er tatt fra et utgangspunkt 

hvor krisen avtar. Akademiske yrker, og butikk- og salgsarbeid har et mer positivt anslag hvor 

ledigheten synker til omtrent det samme nivået som før krisen. Mens bygge- og 

anleggsvirksomheter, reiseliv og transport, og serviceyrker og annet arbeid legger seg på et 

noe høyere nivå enn tidligere og tettere på «den nye normalen», hvor det er flere helt og delvis 

ledige enn tidligere.   

Figur 11. Prognose for helt og delvis ledige Øst-Viken 2019-2022. 

 

I figur 11 og tabell 7 anslår vi endringer fra 2019 til 2022 innen yrkesgruppene i Øst-Viken. 

Anslagene viser til en nedgang fra nåværende situasjon (2020) - som vi fortsatt befinner oss i 

- blant helt og delvis ledige innen undervisning, helse pleie og omsorg, meglere og konsulenter, 

kontorarbeid, bygg og anlegg, og industriarbeid til 2022. Samtidig lander ledighetstallene på 

et høyere nivå i 2022 enn før koronapandemien (2019), dette gjelder alle yrkesgrupper. Dette  
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er en del av «den nye normalen». Prognosen anslår at de fleste yrker legger seg noe høyere 

ledighet enn før krisen som ligner totalen, men enkelte yrkesgrupper antar vi at har et 

overestimat grunnet høy permitteringsandel. Det gjelder barne- og ungdomsarbeid, ledere, 

reiseliv og transport og de uten yrkesbakgrunn eller uoppgitt. Ledigheten for ledere er anslått 

til å bli det dobbelte av hva de var i 2020, etterfulgt av reiseliv og transport som er anslått til en 

50 prosent økning fra 2020 til 2022. Sannsynligvis er dette anslaget for høyt. Det er fordi 

permitteringsordningen har medført en uvanlig høy andel permitterte i akkurat disse yrkene. 

Dette blir med i anslaget i prognosemodellen og gir et overestimat for yrkesgrupper som har 

stor andel permitterte av de helt og delvis ledige.  

Det samme kan sies om det høye anslaget for reiseliv og transport, som er preget av høy andel 

permitterte under nåværende ordning. Hvorav 5 159 helt og delvis ledige, var 2 591 permitterte 

i utgangen av januar 2021, altså over halvparten. Til motsetning er det ikke et slikt overestimat 

for yrkesgrupper uten en stor andel permitterte ved nåværende situasjon. Eksempelvis hadde 

akademiske yrker over 400 helt og delvis ledige, men kun 60 av dem permitterte i samme 

tidsperiode. Anslaget for denne gruppen er langt mer optimistisk (tabell 7). Det skal også 

regnes med noe yrkesmobilitet mellom sektor og region når arbeidsmarkedet tilpasser seg 

etter endt krise (Dale-Olsen, 2005, s. 68).    

Tabell 7. Prognose for helt og delvis ledige Øst-Viken 2019-2022*. 

 Antall Prognose Andel** Prognose 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Ledere 311 2 093 3 715 4 348 2.4% 6.1 % 11.5 % 12.5 % 

Ingeniør- og ikt-fag 487 1 480 1 119 1 249 4.1% 4.3 %
  

3.5 %
  

3.6 % 

Undervisning 270 627 468 405 2.3% 1.8 %
  
 

1.4 %
  

1.2 %
  

Akademiske yrker 180 398 365 323 1.2% 1.1 %
  

1.1 %
  

1.0 % 

Helse, pleie og 
omsorg 

994 1 741 1 404 1 427 8.4% 5.1 %
  

4.3 %
  

4.1 % 

Barne- og 
ungdomsarbeid 

801 1 212 1 329 1 392 6.8% 3.5 %
  

4.1 %
  

4.0 % 

Meglere og 
konsulenter 

387 1 333 727 734 3.3% 3.3 %
  

2.2 %
  

2.1 % 

Kontorarbeid 1 336 3 723 3 268 3 565 11.3% 10.9 %
  

10.1 %
  

10.2 % 

Butikk- og 
salgsarbeid 

1 718 5 287 3 940 5 491 14.5% 15.5 %
  

12.2 %
  

12.9 % 

Jordbruk, skogbruk 
og fiske 

112 163 156 149 0.9% 0.5 %
  

0.5 %
  

0.4 % 

Bygg og anlegg 974 2 580 2 604 2 185 8.2% 7.5 %
  

8.1 %
  

6.3 % 

Industriarbeid 949 2 709 1 738 1 442 4.1% 7.9 %
  

5.4 %
  

4.1 % 

Reiseliv og transport 1 044 4 836 5 271 6 056 8.8% 14.1 %
  

16.3 %
  

17.4 % 

Serviceyrker og 
annet arbeid 

1 365 4 159 3 786 4 194 11.5% 12.2 %
  

11.7 %
  

12.0 % 

Ingen eller uoppgitt 
yrkesbakgrunn 

939 2 043 2 413 2 854 7.9% 6.0 %
  

7.5 %
  

8.2 % 

*Anslag med dagens permitteringsnivå 

**Andel av helt og delvis ledige 
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Videre anslår vi at industriarbeid vil ta opp en større andel av ledigheten i 2021 før den igjen 

legger seg på like stor andel i 2022. Det vil si at den vil øke ganske stødig og likt med de andre 

i det lange løp. Målt etter antall er det et høyere nivå enn i 2019, 1 442 personer i 2022 mot 

949 personer i 2019. Omtrent det samme gjelder den største yrkesgruppen, helse, pleie og 

omsorg, som øker fra i underkant av 1000 personer helt og delvis ledige til over 1400 personer 

i 2022. Det skal også legges merke til at de med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn, fortsetter 

i en økende ledighetstrend. Denne gruppen har mer enn doblet seg fra 2019 fra 939 personer 

til over 2000 helt og delvis ledige i 2020. 

Vår prognose viser at reiseliv og transport kommer til å få en økning i ledigheten på nesten 50 

prosent til 2022 sammenlignet med 2020. Dette er et mer pessimistisk scenario hvor 

yrkesgruppen ikke omstiller seg til å imøtekomme nye markedsbehov. Samtidig er det grunn 

til å tro at denne trenden kan snu dersom mer reise blir mulig når smittevernsrestriksjonene 

oppheves.  
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