
Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter 
utdanning mot 2040

NILS MARTIN STØLEN

STATISTISK SENTRALBYRÅ

HTTPS://WWW.SSB.NO/ARBEID-OG-LONN/ARTIKLER-OG-PUBLIKASJONER/FRAMSKRIVINGER-AV-

ARBEIDSSTYRKEN-OG-SYSSELSETTINGEN-ETTER-UTDANNING-MOT-2040

LILLEHAMMER LIFELONG LEARNING CONFERENCE 17. FEBRUAR 2021

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/framskrivinger-av-arbeidsstyrken-og-sysselsettingen-etter-utdanning-mot-2040


Opplegg for framskrivingene

• Systematiserer opplysninger om utviklingen fram til nå for å si 
noe om framtida
• Befolkningsutviklingen ligger i bunnen for både arbeidsstyrken 

og sysselsettingen
• Arbeidsstyrken:
◦ Viderefører observerte utdanningstilbøyeligheter og yrkesdeltaking

• Sysselsetting:
◦ Fortsatt vridning i favør av tjenesteytende næringer
◦ Fortsatt vridning i favør av høyere utdanning og videregående fagutdanning



Befolkningsutviklingen

• Lavere fruktbarhet

◦ Fram til 2040 - Lavere etterspørsel etter arbeidskraft i barnehager og undervisning

• Lavere innvandring

• Nedgang i antall personer i gruppen 25-66 år etter 2035

◦ Veksten i arbeidsstyrken avtar og stopper opp

• Tallet på eldre øker klart i tråd med tidligere anslag

◦ Betydelig vekst i etterspørselen etter helsepersonell



Framskrivinger av arbeidsstyrkens utdanningsnivå
Andel av samlet arbeidsstyrke

• Synkende andel med grunnskole og 

videregående studieforberedende

• Også synkende andel for dem med 

videregående fagutdanning

• Klar vekst i andelen med høyere 

utdanning

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

Uoppgitt

Grunnskole

Videregående opplæring, studieforberedende

Videregående opplæring, yrkesfag

Bachelornivå

Masternivå



Viktigste premisser for utviklingen i norsk økonomi

• Lavere vekst i befolkningen demper veksten i sysselsettingen

• Lavere produktivitetsvekst enn tidligere

• Omstilling ut av olje

• Moderat vekst internasjonalt

• Moderat vekst i offentlig sektor av budsjetthensyn



Sysselsetting etter næring mot 2040 (2019 = 100)

• Moderat vekst i private tjenester og 

offentlig forvaltning. 

• Også noe vekst i bygg og anlegg

• Sysselsettingen faller i varehandelen, 

industrien, olje- og gassutvinning.
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Framskrivinger av mulige ubalanser

• Viser utviklingen dersom ting fortsetter som før

• Tar ikke hensyn til markedskrefter eller politiske tiltak som vil 

bidra til å redusere ubalansene

• Formål med framskrivingene er å gi informasjon til 

arbeidsgivere, framtidige arbeidstakere og myndighetene slik at 

tiltak kan settes i verk



Videregående fagutdanning industri, bygg og anlegg og håndverk
Andel av samlet arbeidsstyrke

• Moderat vekst i etterspørselen

• Utdannes langt færre enn det som går 

av med pensjon

• I utgangspunktet lagt til grunn lavere 

innvandring enn tidligere

• Redusere frafallet i utdanningen, 

utdanne flere ellers, flere innvandrere 

eller basere seg på ufaglærte?
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Videregående helse- og omsorgsfag
Andel av samlet arbeidsstyrke

• Vekst i etterspørselen

• Utdannes langt færre enn det som går 

av med pensjon

• Utdanne flere, flere innvandrere eller 

basere oss på ufaglærte?
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Sykepleiere
Andel av samlet arbeidsstyrke

• Klar vekst i etterspørselen

• Utdannes ikke flere enn det som går av 

med pensjon

• Utdanne flere og flere innvandrere?

• Mangel på helsefagarbeidere forsterker 

problemet
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Høyere utdanning i økonomi og administrasjon
Andel av samlet arbeidsstyrke

• Klar vekst i etterspørselen

• Tilbudet øker mye mer

• Mange må ta jobber som ikke krever så 

høy utdanning

• Det samme gjør seg gjeldende for 

høyere utdanning i samfunnsfag og 
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Takk!


