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NAVS BE DRIFTS UN DER SØ KEL SE 2019
Økt et ter spør sel et ter ar beids kraft

Av Ås hild Male Kal stø1

Sam men drag
NAVs be drifts un der sø kel se kart leg ger et ter spør se len et ter og man gel på ar beids kraft, både fyl
kes vis og in nen for den en kel te næ ring. Re sul ta te ne fra årets un der sø kel se ty der på at norsk 
øko no mi vil fort set te i en po si tiv ret ning. Vå ren 2019 har vi på bak grunn av virk som he te nes inn
rap por te rin ger es ti mert man ge len på ar beids kraft til 59 450 per so ner. Le dig he ten har fort satt å 
gå ned det siste året. Målt i an tall per so ner er man ge len på ar beids kraft 15 050 høy ere enn for et 
år si den. Man ge len på ar beids kraft er størst in nen for ei en doms drift, for ret nings mes sig og fag lig 
tje nes te yt ing. Det er også høy man gel in nen hel se og so si al tje nes ter samt in nen bygge og an
leggs virk som het. Ser vi på en kelt yr ker, er det på sam me måte som i fjor størst man gel in nen uli ke 
hel se yr ker som sy ke plei e re og hel se fag ar bei de re. Det er også stor man gel in nen hånd verks yr ker 
som tøm re re og snek ke re, elek tri ke re og rør leg ge re.

Virksomhetenes sysselsettingsforventninger er om trent som i fjor og året før, men en del høy ere 
enn i åre ne 2014–2016. Det er imid ler tid for skjel ler mel lom uli ke fyl ker og næ rin ger. Be drif te ne i 
Nordland og Vestfold og Telemark er de mest op ti mis tis ke, mens be drif te ne i Vest land og Inn lan
det re la tivt sett er mind re op ti mis tis ke. Det ven tes imid ler tid sys sel set tings vekst in nen samt li ge 
fyl ker i 2019. In for ma sjon og kom mu ni ka sjon, er som i fjor, næ rin gen med høy est net to an del be
drif ter som ven ter sys sel set tings vekst det kom men de året.

In du stri be drif te ne er mer op ti mis tis ke enn i fjor, spe si elt in nen pro duk sjon av elek tris ke og op tis
ke pro duk ter og in nen pro duk sjon av ma ski ner og ut styr. Det ven tes sys sel set tings vekst in nen 
samt li ge in du stri næ rin ger det kom men de året.

1  Takk til analyse- og statistikk-kontaktene ved alle NAVs fylkeskontor for bidraget til gjennomføring av datainnsamlingen for undersø-
kelsen . 
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Inn led ning
Be drifts un der sø kel sen kart leg ger et ter spør sels si den 
av ar beids mar ke det. Un der sø kel sen gir et øye blikks
bil de av virk som he te nes et ter spør sel et ter ar beids
kraft, og gir inn sikt i even tu el le van s ker med å skaf fe 
den et ter spur te kom pe tan sen. Kunn skap om hvil ke 
ty per kom pe tan se ar beids gi ve re har pro ble mer med å 
få tak i er vik tig for at NAV skal kun ne yte god ser
vi ce over for ar beids sø ke re og ar beids gi ve re. In for ma
sjo nen om be drif te nes be hov for uli ke ty per ar beids
kraft, og hvil ke stil lin ger det er van ske lig å få kva li fi
ser te sø ke re til, bru ker vi for å es ti me re man gel på 
ar beids kraft.

I til legg gir un der sø kel sen inn sikt i virk som he te nes 
be man nings be hov fram over. NAVs sys sel set tings ba
ro me ter vi ser om be drif te ne ven ter å øke, re du se re 
el ler å ha sam me an tall an sat te det kom men de året. 
Virk som he te nes for vent nin ger til frem ti dig sys sel set
ting tar tem pe ra tu ren i ar beids mar ke det og gir en 
pe ke pinn på hvil ken ut vik ling vi kan vente oss i må ne
de ne som kom mer.

Un der sø kel sen gjen nom fø res blant et re pre sen ta tivt 
ut valg av alle lan dets of fent li ge og pri va te virk som he
ter. Ut val get er truk ket fra Be drifts og fo re taks re gis
te ret. 11 168 virk som he ter svar te på un der sø kel sen, 
og det gir en svar pro sent på 68. Sva re ne sam les inn 
fyl kes vis. I år had de Finnmark en så lav svar pro sent at 
vi har valgt å ikke gi ut re sul ta ter fra fyl ket, men sva
re ne er med i land stal le ne. Un der sø kel sen ble gjen
nom ført fra 29. ja nu ar til 13. mars i år. Re sul ta te ne 
pre sen te res både na sjo nalt og re gi on/fyl kes vis, samt 
et ter næ ring. Re gi o ne ne og fyl ke ne har i år selv fått 
vel ge om de vil føl ge den nye re gi on struk tu ren i NAV. 
Den føl ger stort sett de sam me nye re gi on struk tu re ne 
som trer i kraft 01.01.2020. Det be tyr at Vestfold og 
Telemark er slått sam men til en re gi on med sam me 
navn, Hedmark og Opp land er slått sam men til Inn
lan det, Aust og VestAgder til Agder og Hor da land 
og Sogn og Fjordane til Vest land. Unn ta ket er Vi ken 
som i NAV er delt i to om rå der; Vest og ØstVi ken. 
VestVi ken be står av Buskerud samt As ker og Bæ rum, 
mens ØstVi ken be står av Østfold og de res te ren de 
kom mu ne ne i Akershus. Alle re gi o ne ne/fyl ke ne, bort
sett fra Finnmark og Troms har valgt å føl ge den nye 
inn de lin gen i årets un der sø kel se.

Ho ved ten den ser
Re krut te rings pro ble mer
I alt svar te 20 pro sent av virk som he te ne at de har hatt 
pro ble mer med å få tak i rett kom pe tan se (fi gur 1). 
Det te er en noe høy ere an del enn i fjor og året før2. 13 
pro sent opp gir at de ikke fikk an satt noen, mens 7 pro
sent opp gir at de an sat te noen med la ve re el ler an nen 
for mell kom pe tan se. Virk som he te ne med re krut te
rings pro ble mer blir bedt om å opp gi om re krut te rings
pro ble me ne skyl des for få kva li fi ser te sø ke re på stil
lin gen(e), el ler om det skyld tes and re år sa ker. 17 
pro sent av be drif te ne opp ga at de had de re krut te rings
pro ble mer på grunn av for få kva li fi ser te sø ke re, mens 
4 pro sent opp ga at det skyltes and re år sa ker (fi gur 2).

Man gel på ar beids kraft
På bak grunn av virk som he te nes be sva rel ser har vi 
es ti mert man ge len på ar beids kraft vå ren 2019 til 
59 450 per so ner (ta bell 1). Det er 15 050 fle re enn på 
sam me tid i fjor og 26 650 fle re enn i 2017. Si den det
te er en ut valgs un der sø kel se, er det usik ker het knyt tet 
til es ti ma te ne på man gel av ar beids kraft. Vi har be reg
net at det med 95 pro sents sann syn lig het mang ler 
mel lom 52 600 og 67 600 per so ner. Stør rel sen på 
usik ker he ten i es ti ma te ne for de uli ke næ rin ge ne og 
fyl ke ne pre sen te res i fi gur 9 og 10 i me to de ved leg get. 
På grunn av end rin ger i es ti me rings mo del len og spør
re skje ma fra og med 2012, kan man ge len på ar beids
kraft kun sam men lik nes med re sul ta te ne fra og med 
2012.

Åre ne 2014–2016 var pre get av spe si elt sto re re gio
na le for skjel ler på ar beids mar ke det. Ned gangs ti der i 
ol je bran sjen ram met sær lig be drif te ne i Ro ga land, 
men også and re ste der på Sør og Vestlandet. Dis se 
for skjel le ne pre ger fort satt ar beids mar ke det i Norge, 
men ikke i like stor grad. I VestVi ken, Oslo og Troms 
fin ner vi den høy es te an de len virk som he ter som opp
gir å ha hatt re krut te rings van s ker de siste tre må ne
de ne (fi gur 1). Re krut te rings pro ble me ne er minst i 

2  Vi har endret litt på spørsmålsformuleringen på dette spørsmålet 
fra i fjor, så resultatene er ikke nødvendigvis helt sammenliknbare . 
I fjor var spørsmålsformuleringen som følger: Har bedriften 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? I år er 
spørsmålet stilt på følgende måte: Har bedriften de siste tre 
månedene forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i rett/
ønsket kompetanse?
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Agder, Trøn de lag og Inn lan det. For to år si den var det 
i Ro ga land vi fant den la ves te an de len virk som he ter 
med re krut te rings pro ble mer. Le dig he ten har fort satt å 
gå mye ned i fyl ket det siste året, og i år lig ger Ro ga
land om trent på lands gjen nom snit tet når det gjel der 
re krut te rings pro ble mer.

Målt i an tall per so ner, er man ge len på ar beids kraft 
høy est i Oslo, med 9 650 per so ner (ta bell 1). Målt ved 
stram hets in di ka to ren er man ge len høy est i Nordland 
fulgt av Troms. Sam men lik net med for ett år si den har 
man ge len økt i alle fyl ker/re gi o ner bort sett fra Trøn
de lag som har en li ten ned gang. Ro ga land har størst 

Fi gur 1. Virk som he ter som har mis lyk tes i å re krut te re ar beids kraft el ler har måt tet an set te noen med an nen 
el ler la ve re for mell kom pe tan se enn man søk te et ter, et ter re gi on/fyl ke. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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øk ning i man gel på ar beids kraft sam men lik net med i 
fjor, fra en man gel på 1 800 per so ner i 2018 til 4 600 
per so ner i 2019.

Når vi for de ler man ge len et ter sam me yrkes
gruppeinndeling som NAV be nyt ter i le dig hets sta tis
tik ken fin ner vi at det er høy est man gel in nen bygg og 

Man gel på ar beids kraft – De fi ni sjon
For å kart leg ge om fan get av virk som he te nes re krut te-
rings pro ble mer, er det nyt tig å måle man gel på ar beids-
kraft i an tall per so ner . Man gel på ar beids kraft blir i NAVs 
be drifts un der sø kel se de fi nert av en se kvens be stå en de av 
tre spørs mål . Virk som he te ne blir bedt om 1) å be sva re om 
de har mis lyk tes med å re krut te re ar beids kraft de siste tre 
må ne de ne, el ler om de har måt tet an set te noen med la ve re 
el ler an nen for mell kom pe tan se enn det de søk te et ter . 
Der som sva ret er ja, bes virk som he te ne om 2) å opp gi om 
det te skyl des for få kva li fi ser te sø ke re . Der som det te er 
til fel le, bes virk som he te ne om 3) å opp gi hvor man ge stil-
lin ger det gjel der, og in nen for hvil ke yr ker . Man gel på 
ar beids kraft hos den en kel te virk som he ten er lik an tall 
per so ner be drif ten vel ger å opp gi i det siste spørs må let . 
Ved hjelp av sva re ne på det tred je spørs må let es ti me res 
man ge len på ar beids kraft in nen for de en kel te yr ke ne .

Det kan være man gel på ar beids kraft in nen yr kes grup per 
som vi ikke fan ger opp i vår un der sø kel se . Eks em pel vis 
kan det være yr ker hvor kun én be drift har opp gitt man gel 
på én per son, og som der med får en es ti mert man gel på 
til nær met null . Det kan også være yr ker vi ikke får fan get 
opp blant be drif te ne som har svart .

Stram hets in di ka to ren
Stram hets in di ka to ren er for holds tal let mel lom man ge len på 
ar beids kraft og øns ket sys sel set ting, hvor øns ket sys sel set-
ting er lik den fak tis ke sys sel set tin gen pluss man ge len . 
Stram hets in di ka tor utrykker der med hvor stor an del av den 
øns ke de sys sel set tin gen den es ti mer te man ge len ut gjør . Et 
høyt for holds tall in di ke rer et stramt ar beids mar ked, noe som 
iso lert sett in di ke rer et pro blem med å re krut te re ar beids kraft 
til virk som he te ne . Den es ti mer te man ge len på ar beids kraft i 
an tall per so ner vil ha sam men heng med hvor stor yr kes grup-
pen er, mens den re la ti ve man ge len, målt ved stram hets in di-
ka to ren, vil ta hen syn til ulik stør rel se på yr kes grup pe ne .

Det pre sen te res to stram hets in di ka to rer . Én for yr ker (STYRK-
08) og én for næ rings grup per (SN2007) . I stram hets in di ka to-
re ne er an tall per so ner virk som he te ne mang ler ba sert på 
re sul ta ter fra NAVs be drifts un der sø kel se vå ren 2019 . Sys sel-
set tings tal le ne et ter næ ring er hen tet fra Sta tis tisk sen tral by-
rås re gis ter ba ser te sys sel set tings sta tis tikk fra fjer de kvar tal 
2018 . Sta tis tik ken gis ut en gang per år, slik at det te er den 
siste sys sel set tings sta tis tik ken som fore lig ger . Sys sel set tin-
gen for de uli ke yr ke ne er hen tet fra Sta tis tisk sen tral by rås 
ar beids krafts un der sø kel ser, og er gjen nom snitts tall for 2018 .

Stram hets in di ka to ren er ikke nød ven dig vis di rek te sam-
men likn bar mel lom virk som he ter som i ho ved sak be fin ner 
seg i næ rin ger in nen of fent lig sek tor og virk som he ter som 
i ho ved sak be fin ner seg i næ rin ger in nen pri vat sek tor . 
Mens pri va te be drif ter tro lig ut ta ler seg om man ge len på 
ar beids kraft ut fra fak tisk be hov, vil of fent li ge virk som he-
ter i stør re grad for hol de seg til bud sjett mid ler og ram me-
vil kår når de sva rer på hvor man ge per so ner de mang ler . 
Den ne for skjel len mel lom of fent lig og pri vat sek tor gjel der 
også for de en kel te yr kes grup pe ne .

Ta bell 1. Es ti mert man gel på ar beids kraft et ter re gi on/fyl ke

Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Prosentvis andel 
virksomheter med alvorlige 

rekrutterings-problemer

Øst-Viken 5 900 4 654 7 377 1,6 18

Vest-Viken 5 300 4 367 6 394 2,2 20

Oslo 9 650 7 236 12 596 2,6 17

Innlandet 3 850 2 988 5 244 2,0 16

Vestfold og Telemark 4 150 3 287 4 963 2,0 16

Agder 2 750 1 482 4 214 1,9 10

Rogaland 4 600 3 193 5 391 1,9 15

Vestland 6 550 3 901 12 218 2,0 16

Møre og Romsdal 3 450 2 643 4 624 2,5 16

Trøndelag 3 950 3 098 5 116 1,7 15

Nordland 4 850 3 390 6 510 3,9 19

Troms 2 500 2 035 3 177 2,8 21

Landet 59 450 52 589 67 597 2,2 17

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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an legg, es ti mert til 14 300 per so ner, 6 400 fle re enn i 
fjor (ta bell 2). Sær lig er det stor man gel på tøm re re og 
snek ke re (3 200), elek tri ke re (2 400) samt rør leg ge re 
og VVSmon tø rer (2 150) (ta bell 7). Bygge og an leggs
ar bei de re er en av yr kes grup pe ne som har hatt stor 
ned gang i brut to le dig he ten de siste åre ne, og det er 
der med ikke over ras ken de at den es ti mer te man ge len 
har gått opp.

Man ge len in nen hel se, pleie og om sorg har også gått 
noe opp det siste året og er nå es ti mert til 12 750 i alt 
(ta bell 2). Det er størst man gel på sy ke plei e re (4 500), 
hel se fag ar bei de re (2 650) samt spe si al sy ke plei e re 
(1 100) (ta bell 7). In nen den ne yr kes grup pen har det 
vært stor man gel over fle re år. Le dig he ten lig ger på 
om trent sam me nivå som for ett år si den, men er blant 
de la ves te av alle yr kes grup per (1,5 pro sent av ar beids
styr ken i feb ruar 2019).

Man ge len in nen in gen iør og iktfag har også gått 
opp si den i fjor og er i år es ti mert til 6 500 per so ner, 

1 350 fle re enn for ett år si den (ta bell 2). Det er in nen 
den ne yr kes grup pen at le dig he ten har gått mest ned 
de to siste åre ne. Pro gram va re ut vik le re (800) og 
in gen iø rer in nen pe tro le um, berg verk og me tal lur gi 
(800) er en kelt yr ke ne det er es ti mert høy est man gel 
på in nen den ne yr kes grup pen (ta bell 7). At det nå er 
man gel på in gen iø rer in nen pe tro le um, berg verk og 
me tal lur gi hen ger sam men med at det igjen er opp
gang i olje in ves te rin ge ne et ter ned tu ren i åre ne 
2014–2016.

Man ge len in nen in du stri ar beid har også økt si den i 
fjor, et ter at den dob let seg fra 2017 til 2018, og er 
nå es ti mert til 5 850 per so ner (ta bell 2). In nen den ne 
yr kes grup pen har også le dig he ten gått be ty de lig ned 
de siste to åre ne. En kelt yr ke ne med høyst es ti mert 
man gel in nen industrien er svei se re (700) og 
an leggs ma skin og in du stri me ka ni ke re (600) (ta bell 
7). For en mer de tal jert over sikt over hvil ke yr ker 
be drif te ne mang ler ar beids kraft in nen, se ta bell 7 i 
ved leg get.

Ta bell 2. Man gel på ar beids kraft vå ren 2019 et ter yr kes grup pe, sam men lik net med an tall helt le di ge og 
ar beids sø ke re på til tak i feb ruar 2019

Mangel på arbeidskraft i antall 
personer

Helt ledige og arbeidssøkere på 
tiltak i februar 2019

Ledere 850 1 550

Ingeniør- og ikt-fag 6 500 4 750

Undervisning 2 450 1 850

Akademiske yrker 1 250 1 500

Helse, pleie og omsorg 12 750 6 250

Barne- og ungdomsarbeid 150 4 350

Meglere og konsulenter 1 100 2 650

Kontorarbeid 1 600 7 600

Butikk- og salgsarbeid 3 650 11 000

Jordbruk, skogbruk og fiske 400 2 000

Bygg og anlegg 14 300 8 900

Industriarbeid 5 850 8 150

Reiseliv og transport 5 300 8 650

Serviceyrker og annet arbeid 3 300 9 050

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 6 150

I alt 59 450 84 400

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Po si ti ve sys sel set tings for vent nin ger
Net to an de len virk som he ter som ven ter sys sel set tings
vekst i vå rens un der sø kel se er på 15 pro sent, som er ett 
pro sent po eng høy ere enn de to fore gå en de åre ne. 25 
pro sent av be drif te ne for ven ter å øke be man nin gen det 
kom men de året, 11 pro sent for ven ter ned gang, mens 
64 pro sent ikke for ven ter noen end ring (Ta bell 3).

I fi gur 3 vi ses net to an de len virk som he ter som ven ter 
opp be man ning de nes te tolv må ne de ne (venst re akse), 
samt år lig sys sel set tings vekst iføl ge Ar beids krafts un
der sø kel sen (AKU) og na sjo nal regn ska pet fra 2002 til 
2018 (høy re akse). Net to an de len virk som he ter som 
ven ter å øke be man nin gen har vist seg å kor re le re 
godt med den fak tis ke sys sel set tings veks ten sam me 
år, selv om det i en kel te år har opp stått et av vik. Når 
sys sel set tings for vent nin ge ne nå sam let sett er på sam
me nivå el ler noe høy ere enn i fjor kan det tyde på at 
sys sel set tings veks ten også vil fort set te fram over.

I samt li ge re gi o ner/fyl ker er det fle re be drif ter som 
for ven ter at de skal opp be man ne enn ned be man ne, 
men for vent nin ger går i litt uli ke ret nin ger sam men
lik net med i fjor (fi gur 4a og b). Her kan vi imid ler tid 
ikke sam men lik ne alle re gi o ne ne di rek te i og med at 
det har skjedd en del sam men slå in ger si den i fjor. 

Ta bell 3. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Pro sent an
del virk som he ter som ven ter re du sert, uend ret el ler 
økt sys sel set ting

Nedgang Uendret Økning Nettoandel

2003 13 65 21 8

2004 12 64 24 12

2005 10 65 24 14

2006 8 61 31 22

2007 7 57 36 29

2008 7 56 36 29

2009 13 64 23 10

2010 12 63 25 12

2011 11 62 27 16

2012 11 65 24 14

2013 11 65 25 14

2014 11 68 21 10

2015 11 69 20 8

2016 12 67 21 10

2017 10 66 24 14

2018 10 66 24 14

2019 11 64 25 15

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2003–2019

Fi gur 3. NAVs sys sel set tings ba ro me ter (venst re akse). År lig sys sel set tings vekst iføl ge na sjo nal regn ska pet og 
AKU (høy re akse). Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2002–2019, SSBs na sjo nal regn skap, SSBs ar beids kraft un der sø kel se
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I Nordland samt Vestfold og Telemark fin ner vi den 
høy es te net to an de len virk som he ter som for ven ter økt 
be man ning med hen holds vis 22 og 20 pro sent. 
Nordland lå i and re en den av ska la en i fjor, mens 
be drif te ne i Telemark også var blant be drif te ne med 
høy est sysselsetningsforventninger i 2018. Be drif te ne 
i Vestfold lå på lands snit tet for ett år si den. Be drif te ne 
i Vest land og Inn lan det er minst po si ti ve med tan ke på 
å øke be man nin gen i 2019, beg ge med en net to an del 
på 10 pro sent.

NAVs sys sel set tings ba ro me ter
Sys sel set tings ba ro me te ret ut ar bei des ba sert på re sul ta-
te ne fra be drifts un der sø kel sen . Tall ver di en i sys sel set-
tings ba ro me te ret vi ser dif fe ran sen mel lom pro sent vis 
an del virk som he ter som opp gir at de for ven ter øk ning i 
sys sel set tin gen og pro sent vis an del virk som he ter som 
for ven ter ned gang . Det te gir en in di ka sjon på virk som he-
te nes for vent ning for det kom men de året . En høy ver di på 
sys sel set tings ba ro me te ret er et tegn på høy et ter spør sel 
et ter ar beids kraft i den git te næ rin gen .

Fi gur 4a og b. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Net to an del virk som he ter som for ven ter øk ning i sys sel set tin gen, 
et ter re gi on/fyl ke. 2018 og 2019. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2018 og 2019
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Noen ut valg te næ rin ger
Vi vil her se nær me re på re sul ta ter for uli ke næ rin ger. 
In for ma sjon og kom mu ni ka sjon er næ rin gen med 
høy est net to an del be drif ter som ven ter sys sel set tings
vekst det kom men de året, fulgt av berg verks drift og 
ut vin ning samt bygg og an legg. Det er kun in nen 
of fent lig for valt ning at det er det fle re be drif ter som 
sva rer at de for ven ter å ned be man ne enn opp be man ne 
(ta bell 4 og fi gur 5).

Ty de lig op ti mis me in nen berg verks drift og ut vin-
ning av rå ol je og na tur gass
Ut vik lin gen in nen berg verks drift og ut vin ning av rå ol je 
og na tur gass har vært pre get av fal let vi har sett i ol je

pri sen og olje in ves te rin ge ne i de fore gå en de åre ne. Før 
ol je pri sen be gyn te å falle i 2014 var det te den mest 
op ti mis tis ke næ rin gen, med en net to an del på 33 pro
sent som ven tet økt sys sel set ting. I 2016 had de net to an
de len falt til 7 pro sent, og det var med and re ord fle re 
be drif ter som ven tet å ned be man ne enn å opp be man ne. 
I 2017 snud de det te, og det var igjen fle re be drif ter som 
sa de vil opp be man ne enn ned be man ne. I 2018 var det 
be ty de lig stør re op ti mis me innen den ne næ rin gen, og i 
årets un der sø kel se er virk som he te ne enda mer op ti mis
tis ke. In nen berg verks drift og ut vin ning ven ter nå 39 
pro sent av be drif te ne vekst i an tall an sat te de nes te tolv 
må ne de ne, og an de len som ven ter ned gang er 9 pro
sent, slik at net to an de len er 30 pro sent (ta bell 4 og fi gur 

Ta bell 4. NAVs sys sel set tings ba ro me ter, et ter næ ring. Pro sent an del virk som he ter som ven ter re du sert, uend
ret el ler økt sys sel set ting

Nedgang Uendret Økning Nettoandel

Jordbruk, skogbruk og fiske 9 70 21 12

Bergverksdrift og utvinning 9 53 39 30

Industrien totalt 8 59 32 24

-Nærings- og nytelsesmidler 11 66 23 12

-Tekstil- og lærvarer 11 62 27 16

-Trevarer 7 65 28 21

-Treforedling og grafisk produksjon 13 67 20 8

-Petroleum og kjemisk produksjon 7 62 31 24

-Prod . av annen industri 10 63 27 18

-Prod . av metallvarer 6 53 41 35

-Prod . av maskiner og utstyr 6 50 45 39

-Prod . av elektriske og optiske produkter 6 49 46 40

Elektrisitet, vann og renovasjon 5 68 27 22

Bygge- og anleggsvirksomhet 6 57 37 30

Varehandel, motorvognreparasjoner 11 70 19 8

Transport og lagring 13 63 24 11

Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 64 26 16

Informasjon og kommunikasjon 8 43 49 41

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 60 27 13

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 8 55 37 29

Offentlig forvaltning 25 54 21 -4

Undervisning 18 62 20 2

Helse- og sosialtjeneste 11 71 18 7

Personlig tjenesteyting 8 69 23 15

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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5). Vi er der med nes ten til ba ke til for vent nin ge ne i 
ti den før ol je kri sen. Sys sel set tin gen in nen ut vin ning av 
rå ol je og na tur gass, in klu dert tje nes ter økte med 0,4 
pro sent i 2018, ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Det te 
kom et ter en ned gang på hen holds vis 6,0 og 11,2 pro
sent i 2017 og 2016.

Den økte op ti mis men in nen næ rin gen hen ger sam men 
med økte in ves te rin ger i ol je re la tert virk som het. Iføl ge 
tall fra SSB økte in ves te rin ge ne in nen ut vin ning og rør
trans port fra 149 mil li ar der kro ner i 2017 til 152 mil li
ar der i 2018. I 2019 for ven tes in ves te rin ge ne å økes 
yt ter li ge re. Det er også sto re end rin ger in nen berg
verks drift, hvor in ves te rin ge ne i 2018 var hele 121 pro
sent høy ere enn i 2017. Det ny es te an slaget i SSBs 
in ves te rings un der sø kel se fra feb ruar in di ke rer også 
po si ti ve ut sik ter for 2019. Virk som he te ne for ven ter en 
in ves te rings vekst på 21 pro sent sam men lik net med til
sva ren de tall for 2018 gitt i feb ruar i fjor.

11 pro sent av be drif te ne in nen berg verks drift og ut vin
ning opp ga at de ikke had de fått re krut tert ar beids kraft 
grunnet at de ikke fikk kva li fi ser te sø ke re til stil lin gen 
(fi gur 8). Det er en del høy ere enn i 2018 og 2017 da 
an de len lå på hen holds vis 5 og 3 pro sent. Man ge len på 
ar beids kraft i den ne næ rin gen er es ti mert til 600 per so
ner i år, opp fra kun 50 i fjor (ta bell 5).

Re sul ta te ne fra årets be drifts un der sø kel se ty der på at 
vi igjen vil få sysselsettingsvekst in nen berg verks drift 
og ut vin ning av rå ol je og na tur gass.

Størst man gel på ar beids kraft in nen for ei en doms-
drift, for ret nings mes sig og fag lig tje nes te yt ing
Ei en doms drift, for ret nings mes sig og fag lig tje nes te
yt ing er en sam men satt næ rings grup pe som blant 
an net om fat ter for skjel li ge ty per kon su lent virk som
het, ju ri disk og regn skaps mes sig tje nes te yt ing, ren
gjø rings be drif ter og be drif ter som dri ver med ut leie 
av ar beids kraft.

Fi gur 5. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Net to an del virk som he ter som for ven ter øk ning i sys sel set tin gen, et ter 
næ ring. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2018 og 2019
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Tall fra na sjo nal regn ska pet vi ser sys sel set tings vekst i 
både 2017 og 2018 in nen næ rin ge ne ei en doms drift, 
for ret nings mes sig og fag lig tje nes te yt ing3. I årets 
be drifts un der sø kel se fin ner vi at net to an de len som 
ven ter økt be man ning det kom men de året er på 29 
pro sent, opp fra 25 i 2018 (fi gur 5).

20 pro sent av be drif te ne opp ga at de had de mis lyk tes i 
å re krut te re arbeidskraft i lø pet av de siste tre må ne
de ne. Det te er en del høy ere enn det som har blitt rap
por tert de siste åre ne (fi gur 7). Fra 2015 til 2018 har 
den ne an de len lig get på mel lom 10 og 12 pro sent. 16 
pro sent av be drif te ne opp ga at de ikke had de fått re krut
ter inn noen på grunn av for få kva li fi ser te sø ke re (fi gur 
8). Den es ti mer te man ge len på ar beids kraft i den ne 
næ rin gen er på 13 950 per so ner På sam me måte som i 
fjor er det te næ rin gen som har størst man gel målt i 
an tall per so ner. Næ rin gen er også blant de med det 
stram mes te ar beids mar ke det med en stram hets in di ka
tor på 4,4.

Høye sys sel set tings for vent nin ger in nen in for ma-
sjon og kom mu ni ka sjon
Net to an de len be drif ter in nen in for ma sjon og kom mu ni
ka sjon som for ven ter opp be man ning det kom men de 
året er på hele 41 pro sent. Det te er der med næ rin gen 
med høy est sys sel set tings for vent nin ger, som den har 
vært de siste åre ne. 49 pro sent av virk som he te ne opp gir 
at de for ven ter å opp be man ne det kom men de året, mens 
8 pro sent for ven ter å ned be man ne (ta bell 4).

Iføl ge tall fra na sjo nal regn ska pet økte sys sel set tin gen 
in nen in for ma sjon og kom mu ni ka sjon i 2018 (+ 3,4 %) 
et ter at den holdt seg re la tivt sta bil i 2017 (+ 0,8 %). 
Brut to pro duk tet økte med 3,0 pro sent (målt i lø pen de 
pri ser), opp fra 0,9 pro sent i 2017.

22 pro sent av be drif te ne in nen in for ma sjon og kom
mu ni ka sjon mel der i år om å ha hatt re krut te rings pro
ble mer, mot 19 pro sent i fjor (fi gur 7). Man ge len på 
ar beids kraft i næ rin gen er es ti mert til 2 250 per so ner 
som er noe høy ere enn i fjor (ta bell 5). Over halv par
ten av man ge len er å finne i Oslo og VestVi ken 

3 I SSBs statistikk er næringen delt i to: Faglig, vitenskapelig og tek-
nisk tjenesteyting samt forretningsmessig tjenesteyting . Vi har her 
benyttet samlet sysselsetting i disse .

(ta bell 6). Ut i fra virk som he te ne svar kan vi for ven te 
at sys sel set tin gen in nen in for ma sjon og kom mu ni ka
sjon vil fort set te å vok se i 2019.

Op ti mis me, men re krut te rings pro ble mer in nen 
bygg og an legg
I årets be drifts un der sø kel se er man ge len på ar beids
kraft i bygge og an leggs næ rin gen es ti mert til 10 450 
per so ner, som er mer enn dob belt så man ge som for 
ett år si den. Det er man gel på den ne ty pen ar beids
kraft i hele lan det. Med en stram hets in di ka tor på 4,4 
er det te en av næ rin ge ne med det stram mes te ar beids
mar ke det (ta bell 5).

I 2018 var det som i de to siste åre ne re la tivt god sys sel
set tings vekst i næ rin gen. Iføl ge na sjo nal regn ska pet 
økte brut to pro duk tet i bygge og an leggs virk som het 
med 3,7 pro sent, og sys sel set tin gen med 3,9 pro sent, 
beg ge noe la ve re enn i 2017. Brut to le dig he ten in nen 
bygg og an legg har også fort satt å gått ned det siste året.

Bo lig in ves te rin ge ne økte be ty de lig i åre ne 2015–
2016, ifølge tall fra SSB. I 2017 av tok veks ten og i 
2018 had de vi en ned gang i bo lig in ves te rin ge ne sam
men lik net med året før. Ut vik lin gen i bo lig in ves te rin
ge ne hen ger sam men med an tall igang set tings til la tel
ser av nye bo li ger. An tall igang set tel ser be gyn te å falt 
gjen nom 2017 for så øke noe igjen gjen nom 2018. 
Fal let var imid ler tid fra et re kord høyt nivå, og i 2018 
ble det gitt igang set tings til la tel ser til 31 647 nye bo li
ger som er 3 626 fær re enn i 2017.

Årets be drifts un der sø kel se vi ser at an de len be drif ter i 
bygg og an legg som har opp levd re krut te rings pro ble
mer i år er på 22 pro sent, opp fra 18 pro sent i fjor (fi
gur 7). Net to an de len be drif ter i næ rin gen som ven ter 
å opp be man ne det kom men de året er på 30 pro sent, 5 
pro sent po eng høy ere enn i fjor (fi gur 5). Dis se re sul
ta te ne ty der på fort satt vekst i sys sel set tin gen i den ne 
næ rin gen det kom men de året.

Sta dig høy ere for vent nin ger in nen in du stri en
Sam let har net to an de len be drif ter in nen in du stri en som 
ven ter å øke sys sel set tin gen gått be ty de lig opp de siste 
åre ne. I 2017 og 2018 var net to an de len som for ven tet å 
opp be man ne på hen holds vis 17 og 29 pro sent, mens 
den i år er på hele 39 pro sent (fi gur 6). Sam men lik net 



13

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2019
//  NAVs bedriftsundersøkelse 2019

med i fjor er net to an de len som for ven ter økt sys sel set
ting høy ere innen samt li ge in du stri næ rin ger, bort sett 
fra innen pe tro le um og kje misk pro duk sjon. Den ol je
re la ter te in du stri en ble i 2014 ram met av fal len de olje
in ves te rin ger og fal len de pro duk sjon. And re de ler av 
in du stri en har de siste åre ne nytt godt av en svak kro ne
kurs. I fjor så vi en økt op ti mis me blant næ rin ge ne som 
er knyt tet til ol je in du stri en, og den ne tren den er enda 
ty de li ge re i årets un der sø kel se. In nen pro duk sjon av 
ma ski ner og ut styr, som le ve rer mye til olje, var det i 
2016 nes ten like man ge som ven tet å ned be man ne som 
å øke be man nin gen. I årets undersøkelse forventerventer 
hele 45 prosent at de skal oppbemanne, og kun 6 prosent 
at de skal nedbemanne.

Tall fra na sjo nal regn ska pet vi ser at brut to pro duk tet 
for in du stri en økte med 1,0 pro sent i 2018, et ter det 
holdt seg sta bilt i 2017 og gikk ned i 2016 og 2015. 
Ned gan gen i de fore gå en de åre ne skyl des i stor grad 
fal len de pro duk sjon i næ rin ge ne som le ve rer til ol je
in du stri en.

Ned gan gen i in du stri pro duk sjo nen har også ført til 
ned be man nin ger i in du stri næ rin ge ne. Sys sel set tin gen 
i in du stri en gikk ned med 4,4 pro sent i 2016 og 1,9 
pro sent i 2017, ifølge tall fra nasjonalregnskapet. 
I 2018 økte imid ler tid sys sel set tin gen igjen med 1,1 

pro sent. Med unn tak av tryk king og re pro duk sjon av 
inn spil te opp tak samt pro duk sjon av møb ler og an nen 
in du stri pro duk sjon holdt sys sel set tin gen seg sta bil 
el ler økte in nen samt li ge in du stri næ rin ger i 2018. 
An tal let helt le di ge og ar beids sø ke re på til tak med 
bak grunn fra in du stri ar beid har gått mye ned de siste 
to åre ne, fra 14 000 i feb ruar 2017 til 8 150 i feb ruar 
2019 (ta bell 2).

I føl ge SSBs in ves te rings un der sø kel se var det en sterk 
vekst på 14 pro sent i ut før te in ves te rin ger i in du stri en 
i 2018 sam men lik net med 2017. Opp gan gen i 2018 
skyl des i stor grad at næ rings grup pen ol je raf fi ne ring, 
kje misk og far ma søy tisk in du stri samt næ rings mid
del in du stri en had de en be ty de lig in ves te rings vekst. I 
de siste an slage ne fra feb ruar an ty der virk som he te nes 
en kraf tig vekst for in du stri in ves te rin ge ne i 2019. 
Sam men lik net med til sva ren de an slag for 2018 lig ger 
det an til en opp gang på hele 30 pro sent.

NAVs be drifts un der sø kel se vi ser at an de len in du stri
be drif ter som har hatt re krut te rings pro ble mer er på 16 
pro sent, som er en noe høy ere enn i fjor da an de len lå 
på 11 pro sent (fi gur 7). In nen in du stri næ rin ge ne pro
duk sjon av ma ski ner og ut styr samt in nen pro duk sjon 
av me tall va rer mel der hen holds vis hele 24 pro sent av 
be drif te ne om re krut te rings pro ble mer.

Fi gur 6. NAVs sys sel set tings ba ro me ter. Net to an del virk som he ter som for ven ter øk ning i sys sel set tin gen, et ter 
in du stri næ ring.

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2018 og 2019
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Man ge len på ar beids kraft i in du stri en er es ti mert til 
2 650 per so ner, som er over 80 pro sent høy ere enn i 
fjor da man ge len var es ti mert til 1 450 per so ner. 
Be drif ter in nen pro duk sjon av ma ski ner og ut styr, 
pro duk sjon av me tall va rer samt in nen næ rings og 
ny tel ses mid ler har størst man gel på ar beids kraft 
(ta bell 5). Det er i ØstVi ken og Vestfold og Telemark 
det er størst man gel på ar beids kraft in nen in du stri en 
(ta bell 6). Re sul ta te ne fra årets un der sø kel se ty der på 
fort satt vekst i sys sel set tin gen in nen in du stri en.

Gode ti der in nen over nat tings- og ser ve rings-
virk som het
Over nat tings og ser ve rings virk som het er en næ ring som 
har nytt godt av den sva ke kro ne kur sen de siste åre ne. 
Brut to pro duk tet i næ rin gen had de en vekst på 3,1 prosent 
i 2018, som er noe la ve re enn i 2017, men høy ere enn i 

2016, ifølge tall fra nasjonalregnskapet. Sys sel set tings
veks ten i 2018 var på 2,1 pro sent som er noe la ve re enn 
i de to for ut gå en de åre ne. 21 pro sent av virk som he te ne 
in nen over nat tings og ser ve rings virk som het opp gir å ha 
hatt re krut te rings pro ble mer de siste tre må ne de ne (fi gur 
7). Det te er en del høy ere enn de to siste åre ne.

Man ge len på ar beids kraft er es ti mert til å ut gjø re 
3 050 per so ner som er 650 fle re enn i fjor (ta bell 5). 
Det er man gel i hele lan det, men den er spe si elt stor i 
Oslo (ta bell 6). Med en stram hets in di ka tor på 3,2 er 
det te blant næ rin ge ne som opp le ver det stram mes te 
ar beids mar ke det.

Net to an de len be drif ter som ven ter økt be man ning 
det kom men de året er i år på 16 pro sent, ned fra 17 
pro sent i fjor og 19 pro sent i 2017 (fi gur 5).

Fi gur 7. Virk som he ter som har mis lyk tes i å re krut te re ar beids kraft el ler måt tet an set te noen med an nen for
mell kom pe tan se enn man søk te et ter, et ter næ ring. Pro sent

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Økt man gel in nen va re han de len
Brut to pro duk tet in nen va re han del og re pa ra sjon av 
motorvogner økte med 2,7 pro sent i 2018, som er noe 
høy ere enn i 2017. Sys sel set tin gen har imid ler tid 
holdt seg re la tivt sta bil de to siste åre ne på hen holds
vis 0,1 og +0,4 pro sent. Brut to le dig he ten in nen 
bu tikk og salgs ar beid har også holdt seg re la tivt sta bil 
det siste året.

12 pro sent av be drif te ne i den ne næ rin gen opp gir at de 
har hatt re krut te rings pro ble mer, opp fra 10 pro sent i 
fjor (fi gur 7). Den ne næ rin gen er den som i minst grad 
rap por ter å ha pro ble mer med å re krut te re kva li fi ser te 
sø ke re til le di ge stil lin ger (fi gur 8). 11 pro sent av virk
som he te ne i næ rin gen va re han del og re pa ra sjon av 
mo tor vogn ven ter å ned be man ne, mens 19 pro sent 
ven ter å opp be man ne (ta bell 4). Man ge len på ar beids

kraft in nen va re han del er es ti mert til 6 550 per so ner, 
som er 2 350 fle re enn i fjor. Man ge len er for delt i hele 
lan det (ta bell 5 og 6).

Net to an de len be drif ter som ven ter å opp be man ne de 
nes te tolv må ne de ne er på 8 pro sent, som er noe la ve re 
enn i 2018 og 2017 da an de len lå på 12 pro sent. Det te 
er så le des en av få næ rin ger om har la ve re for vent nin
ger enn i fjor. Vi for ven ter at sys sel set tin gen i den ne 
næ rin gen vil hol de seg sta bil el ler øke noe i 2019.

Noe høy ere sys sel set tings for vent nin ger in nen 
trans port og lag ring
Næ rin gen trans port og lag ring be står av post og dis tri
bu sjons virk som het, samt pas sa sjer og gods trans port 
på vei, jern ba ne, luft trans port el ler sjø trans port. Tall fra 
na sjo nal regn ska pet vi ser at brut to pro duk tet i trans port, 

Fi gur 8. Virk som he ter med re krut te rings pro ble mer som skyl des for få/in gen kva li fi ser te sø ke re el ler om det er 
and re år sa ker, et ter næ ring. Pro sent
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uten om uten riks sjø fart, økte med 0,3 pro sent i 2018. I 
2016 og 2017 gikk det ned med hen holds vis 0,8 og 
0,1 pro sent. Sys sel set tin gen økte med 0,6 pro sent i 
2018, et ter en ned gang på 0,9 pro sent i 2017.

An de len be drif ter som har opp lev de re krut te rings pro
ble mer har gått litt opp fra i fjor, fra 14 til 18 pro sent 
(fi gur 7). 12 pro sent av virk som he te ne har hatt re krut
te rings pro ble mer grun net for få kva li fi ser te sø ke re (fi
gur 8). Man ge len på ar beids kraft har også økt med 
900 per so ner fra 2018 og er i år es ti mert til 3 050 per
so ner (ta bell 5).

Sys sel set tings for vent nin ge ne er også noe høy ere enn i 
fjor, med en net to an del på 12 pro sent som ven ter å opp
be man ne (mot 8 i 2018 og 4 i 2017) (fi gur 5). Re sul ta
te ne i vå rens un der sø kel se ty der på at sys sel set tings
veks ten in nen trans port og lag ring vil fort set te i år.

Of fent lig sek tor
Of fent lig sek tor be står blant an net av of fent lig for
valt ning, of fent lig fi nan si ert un der vis ning, samt hel
se og so si al tje nes ter. Sek to ren står for over en tred je
del av sys sel set tin gen i Norge.

Un der vis ning – fort satt re krut te rings pro ble mer
In nen un der vis ning for ven ter 18 pro sent av be drif te ne 
å ned be man ne, mens 20 pro sent ven ter at de skal opp
be man ne, noe som gir en net to øk ning på 2 pro sent. 
Det er om trent sam me for vent nin ger som i fjor (ta bell 
4 og fi gur 5).

Vi vet fra tid li ge re un der sø kel ser at sko ler og bar ne ha
ger, i lik het med and re de ler av of fent lig sek tor, pleier å 
være mer for sik ti ge enn be drif te ne i pri vat sek tor når de 
be sva rer un der sø kel sen. For de fles te næ rin ge ne hen ger 
den fak tis ke ut vik lin gen i sys sel set tin gen godt sam men 
med be drif te nes for vent nin ger, mens for of fent li ge sek
tor er den sy ste ma tisk bedre enn un der sø kel se nes re sul
ta ter kun ne til si. Til tross for lunk ne for vent nin ger 
innen undervisning i fjor å rets un der sø kel se vi ser tall 
fra na sjo nal regn ska pet at sys sel set tin gen økte med 
3 400 per so ner (1,6 %) i 2018, som er det sam me som 
året før.

Yr ker in nen un der vis ning har len ge vært blant dem 
med la vest ar beids le dig het. Ved ut gan gen av feb ruar 
var brut to le dig he ten på 0,9 pro sent for den ne yr kes
grup pen, mot en sam let brut to le dig het på 3,0 pro sent.

Un der vis nings næ rin gen er blant næ rin ge ne som har 
en sær lig høy an del virk som he ter som har mis lyk tes 
med re krut te ring på grunn av for få kva li fi ser te sø ke re. 
21 pro sent av virk som he te ne svar te at de ikke had de 
fått an satt øns ket per so nell el ler måt tet an set te noen 
med la ve re el ler an nen for mell kom pe tan se enn de 
søk te et ter (fi gur 7). Man ge len på ar beids kraft er es ti
mert til 1 700 per so ner, som er 50 fær re enn i fjor 
(ta bell 5).

Sto re re krut te rings pro ble mer i hel se- og so si al-
tje nes te ne
Over 20 pro sent av de sys sel sat te i Norge job ber in nen 
næ rin gen hel se og so si al tje nes ter. Sam men med ei en
doms drift, for ret nings mes sig og fag lig tje nes te yt ing 
samt bygg og an legg er det te næ rin gen med størst 
man gel på ar beids kraft med 11 750 per so ner, som er 
1 550 fle re enn for ett år si den (ta bell 5). Det er man
gel i hele lan det. Det er særlig stor mangel på 
sykepleiere. Med en mangel på 4 500 personer er dette 
enkeltyrket, uansett næring, hvor mangelen er størst 
(ta bell 7). Hele 36 pro sent av virk som he te ne in nen 
hel se og so si al tje nes ten opp gir å ikke ha fått an satt 
øns ket kom pe tan se de siste tre må ne de ne. 32 pro sent 
av virk som he te ne opp gir at de har hatt re krut te rings
pro ble mer grun net for få kva li fi ser te sø ke re (fi gur 7 
og 8).

Iføl ge tall fra na sjo nal regn ska pet økte sys sel set tin gen 
in nen for hel se og om sorgs tje nes ter med 0,7 pro sent i 
2018, som til sva rer 4 400 per so ner. Det te er om trent 
sam me vekst som i 2017.

Net to an de len virk som he ter in nen hel se og so si al tje
nes ter som ven ter vekst i sys sel set tin gen det kom
men de året, er om trent som i fjor (7 mot 8 pro sent) 
(fi gur 5). Vi for ven ter fort satt høy et ter spør se len et ter 
ar beids kraft i den ne næ rin gen det kom men de året.
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Ta bell ved legg

Ta bell 5. Es ti mert man gel på ar beids kraft for delt på næ rin ger. 2019

Mangel på 
arbeidskraft 

i antall 
personer

95 % konfidens-
intervall for 

estimert mangel, 
nedre grense

95 % konfidens-
intervall for 
mangel, øvre 

grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Prosentvis andel 
bedrifter med alvorlige 
rekrutterings problemer

Jordbruk, skogbruk og fiske 650 467 855 1,0 16

Bergverksdrift og utvinning 600 349 880 1,1 11

Industrien totalt 2 650 2 233 3 034 1,2 14

-Nærings- og nytelsemidler 600 320 882 1,2 10

-Tekstil- og lærvarer 50 35 56 0,9 10

-Trevarer 100 87 156 0,9 11

-Treforedling og grafisk produksjon 50 28 47 0,4 7

-Petroleum og kjemisk produksjon 100 72 119 0,5 10

-Prod . av annen industri 300 216 362 1,5 13

-Prod . av metallvarer 600 469 763 1,9 20

-Prod . av maskiner og utstyr 750 597 971 1,4 21

-Prod . av elektriske og optiske 
produkter

100 98 166 0,8 14

Elektrisitet, vann og renovasjon 300 217 371 0,9 9

Bygge- og anleggsvirksomhet 10 450 7 924 13 780 4,4 19

Varehandel, motorvognreparasjoner 6 550 3 768 8 663 1,8 8

Transport og lagring 3 050 1 829 4 648 2,2 12

Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 050 2 273 4 118 3,2 15

Informasjon og kommunikasjon 2 250 1 472 3 245 2,4 17

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 350 218 423 0,7 9

Eiendomsdrift, forretningsmessig og 
faglig tjenesteyting

13 950 9 322 21 997 4,4 16

Offentlig forvaltning 1 200 872 1 672 0,7 12

Undervisning 1 700 1 447 2 046 0,8 18

Helse- og sosialtjeneste 11 750 10 236 13 860 2,1 32

Personlig tjenesteyting 1 050 781 1 310 0,9 9

Totalt 59 450 52 589 67 597 2,2 17

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Ta bell 6. Es ti mert man gel på ar beids kraft for delt på næ rin ger og fyl ket/re gi o ner. 2019 

Øst-viken Vest-viken Oslo Innlandet
Vestfold og 

Telemark
Agder

Jordbruk, skogbruk og fiske 50 50 0 100 100 50

Bergverksdrift og utvinning 0 50 0 0 0 0

Industrien 300 150 150 150 300 200

Nærings- og nytelsemidler 100 0 50 50 50 0

Tekstil- og lærvarer 0 0 0 0 0 0

Trevarer 0 0 0 0 0 0

Treforedling og grafisk produksjon 0 0 0 0 0 0

Petroleum og kjemiske produksjon 0 0 0 0 0 0

Prod . av annen industri 0 0 50 0 50 0

Prod . av metallvarer 50 0 0 50 100 50

Prod . av maskiner og utstyr 50 50 50 50 50 100

Prod . av elektriske og optiske produkter 0 0 0 0 0 0

Elektrisitet, vann og renovasjon 50 0 50 50 0 0

Bygge- og anleggsvirksomhet 1 350 850 1 000 700 800 800

Varehandel, motorvognreparasjoner 750 700 1 250 350 650 300

Transport og lagring 400 200 700 300 200 50

Overnattings- og serveringsvirksomhet 150 350 1 000 300 200 50

Informasjon og kommunikasjon 50 500 550 0 50 50

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 50 150 0 0 0

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 
tjenesteyting

1 050 1 200 3 250 850 850 650

Offentlig forvaltning 100 100 350 50 50 0

Undervisning 250 200 150 100 100 50

Helse- og sosialtjeneste 1 350 900 850 800 700 500

Personlig tjenesteyting 100 100 250 100 100 0

I alt 5 900 5 300 9 650 3 850 4 150 2 750



19

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2019
//  NAVs bedriftsundersøkelse 2019

Rogaland Vestland
Møre og 
Romsdal

Trøndelag Nordland Troms

Jordbruk, skogbruk og fiske 50 50 50 50 100 50

Bergverksdrift og utvinning 350 50 50 0 0 0

Industrien 350 350 200 150 200 100

Nærings- og nytelsemidler 50 50 50 50 50 50

Tekstil- og lærvarer 0 0 0 0 0 0

Trevarer 0 0 0 0 0 0

Treforedling og grafisk produksjon 0 0 0 0 0 0

Petroleum og kjemiske produksjon 0 0 0 0 0 0

Prod . av annen industri 50 50 0 0 0 0

Prod . av metallvarer 100 100 50 50 50 0

Prod . av maskiner og utstyr 100 100 100 50 50 50

Prod . av elektriske og optiske produkter 0 0 0 0 0 0

Elektrisitet, vann og renovasjon 50 50 0 50 50 0

Bygge- og anleggsvirksomhet 450 1 600 500 600 1 050 350

Varehandel, motorvognreparasjoner 500 400 250 350 650 300

Transport og lagring 100 350 150 200 150 150

Overnattings- og serveringsvirksomhet 100 300 150 150 150 200

Informasjon og kommunikasjon 600 50 50 250 0 50

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 50 0 0 0 0 0

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 
tjenesteyting

850 1 900 650 950 900 500

Offentlig forvaltning 50 50 100 50 100 50

Undervisning 150 100 150 100 100 100

Helse- og sosialtjeneste 850 1 250 1 100 900 1 400 550

Personlig tjenesteyting 50 100 50 50 50 50

I alt 4 600 6 550 3 450 3 950 4 850 2 500

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Ta bell 7. Es ti mert man gel på ar beids kraft for ut valg te yr ker. Sor tert et ter an tall per so ner be drif te ne mang ler. 
2019

Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Sykepleiere 4 500 3 678 5 261 5,8

Tømrere og snekkere 3 200 1 733 5 728 5,5

Helsefagarbeidere 2 650 1 619 3 869 2,7

Elektrikere 2 400 1 328 3 583 6,3

Andre helseyrker 2 300 1 425 3 459 71,5

Rørleggere og VVS-montører 2 150 1 165 3 779 11,6

Lastebil- og trailersjåfører 1 600 1 036 2 363 5,6

Andre salgsmedarbeidere 1 500 963 2 174 59,0

Butikkmedarbeidere 1 300 575 2 396 0,9

Spesialsykepleiere 1 100 611 1 819 5,0

Kokker 1 100 684 1 793 3,9

Hjelpearbeidere i anlegg 1 050 78 2 539 14,1

Taktekkere 900 137 2 286 31,0

Andre håndverkere 900 530 1 399 37,9

Grunnskolelærere 850 633 1 119 1,0

Betongarbeidere 850 392 1 489 11,6

Programvareutviklere 800 452 1 233 4,4

Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 800 227 1 334 5,6

Vernepleiere 700 529 906 4,6

Servitører 700 366 1 207 3,1

Sveisere 700 397 1 141 10,0

Anleggsmaskinførere 700 383 1 162 2,9

Anleggsmaskin- og industrimekanikere 650 447 948 2,9

Bussjåfører og trikkeførere 650 127 1 282 5,1

Legespesialister 600 466 786 3,5

Politibetjenter mv . 600 95 1 054 4,7

Andre administrative ledere 550 237 1 085 2,3

Førskolelærere 550 319 764 1,6

Frisører 550 285 772 3,9

Overflatebehandlere og lakkerere 550 125 1 138 8,7

Revisorer, regnskapsrådgivere 500 140 797 1,9

Psykologer 450 238 667 4,3

Andre ingeniører 450 209 1 131 2,2

Andre sikkerhetsarbeidere 450 52 1 469 21,4

Malere og byggtapetserere 450 163 1 012 5,5

Sivilingeniører (bygg og anlegg) 400 226 647 2,0

Systemanalytikere/-arkitekter 400 284 585 2,0

Vektere 400 127 772 3,1

Platearbeidere 400 206 592 9,3

Applikasjonsprogrammerere 350 168 554 48,6

Postbud og postsorterere 350 23 831 6,7
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Gulv- og flisleggere 350 78 1 084 12,2

Renholdere i bedrifter 350 136 568 0,6

Ledere av bygge- og 300 115 561 1,6

Matematikere, statistikere mv . 300 54 580 23,5

Bygningsingeniører 300 159 659 1,3

Kontormedarbeidere 300 137 506 0,7

Bartendere 300 77 662 5,3

Telefon- og nettselgere 300 103 482 2,8

Murere 300 131 545 5,0

Andre bygningsarbeidere 300 68 570 8,5

Bilmekanikere 300 169 549 1,5

Ledere av industriproduksjon mv . 250 157 380 1,6

Andre programvare- og applikasjonsutviklere 250 84 425 1,2

Elektronikkingeniører 250 134 496 1,7

Regnskapsmedarbeidere 250 91 473 1,3

Reiseledere og guider 250 14 673 8,0

Isolatører mv . 250 14 666 20,1

Kopper- og blikkenslagere 250 104 404 5,0

Automatikere 250 104 417 2,8

Energimontører 250 30 675 5,8

Montører av mekaniske produkter 250 96 506 37,9

Bil-, drosje- og varebilførere 250 116 466 1,6

Kjøkkenassistenter 250 120 515 2,2

Sivilingeniører (industri og produksjon 200 89 303 19,5

Sivilingeniører (telekommunikasjon) 200 23 429 18,5

Jordmødre 200 56 339 6,8

Organisasjonsrådgivere mv . 200 27 379 2,0

Driftsteknikere, IKT 200 37 413 1,5

Nettverks- og systemteknikere, IKT 200 100 406 38,3

Gips- og sparklingsarbeidere 200 10 871

Andre montører 200 73 406 65,5

Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 150 71 287 2,9

Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 150 80 270 0,6

Lektorer mv . (videregående skole) 150 92 235 0,5

Spesiallærere / spesialpedagoger 150 102 353 3,8

Finans- og investeringsrådgivere 150 31 247 2,4

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 150 36 254 0,3

Salgskonsulenter innen IKT-produkter 150 10 629 59,2

Sikkerhetsanalytikere mv . 150 58 255 5,6

Jurister og advokater 150 35 269 0,7

Andre personlige tjenesteytere 150 25 362 20,7

Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv . 150 53 335 1,6

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv . 150 49 247 0,1
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Andre pleiemedarbeidere 150 58 305 0,4

Bakere, konditorer mv . 150 48 226 4,1

Møbelsnekkere 150 58 236 9,0

Salgs- og markedssjefer 100 26 162 0,6

Ledere av utdanning og undervisning 100 29 227 1,2

Restaurantsjefer 100 35 152 1,5

Sivilingeniører (elkraftteknikk) 100 25 241 3,6

Sivilingeniører (elektronikk) 100 30 176 2,2

Sivilarkitekter 100 27 152 1,1

Allmennpraktiserende leger 100 32 146 0,8

Yrkesfaglærere 100 20 145 7,4

Andre lærere 100 33 187 2,4

Personal- og karriererådgivere 100 8 282 1,0

Reklame- og markedsføringsrådgivere 100 28 217 1,3

Nett- og multimediautviklere 100 13 172 16,5

Systemadministratorer 100 24 155 4,9

Maskiningeniører 100 48 191 1,0

Arbeidsleder, bygg og anlegg 100 35 244 2,0

Religiøse yrker 100 13 233 4,9

Andre yrker innen estetiske fag 100 19 177 3,7

Hotellresepsjonister 100 6 226 1,9

Lønningsmedarbeidere 100 5 194 1,9

Logistikkmedarbeidere 100 27 207 0,7

Kjøreskolelærere 100 21 191 4,3

Butikkavdelingssjefer 100 5 309 2,6

Dørselgere 100 5 366 24,4

Brannkonstabler 100 10 237 2,0

Skogbrukere 100 13 163 3,9

Kuldemontører mv . 100 23 206 2,7

Metalldreiere mv . 100 21 252 15,8

Tele- og IKT-installatører 100 8 247 2,7

Slaktere, fiskehandlere mv . 100 35 221 4,1

Operatører innen kjemisk industri 100 20 157 1,3

Montører av elektriske og elektroniske produkter 100 24 147 5,4

Kran- og heisførere mv . 100 9 265 2,3

Finans- og økonomisjefer 50 14 72 0,3

Personalsjefer 50 14 90 0,6

Strategi- og planleggingssjefer 50 4 65 6,2

Forsknings- og utviklingsledere 50 25 109 2,8

Ledere av olje- og gassutvinning mv . 50 6 144 1,3

Ledere av IKT-enheter 50 3 91 0,5

Ledere av omsorgstjenester for barn 50 3 99 1,1

Ledere av helsetjenester 50 14 109 0,9
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Ledere av eldreomsorg 50 3 84 1,0

Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 50 5 134 1,8

Sivilingeniører (maskin- og marin- teknikk) 50 11 86 1,1

Sivilingeniører (geofag, petro- leumsteknologi, 
metallurgi mv .)

50 8 155 0,6

Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi 50 15 121 0,8

Arealplanleggere 50 16 105 1,4

Grafiske- og multimediadesignere 50 7 119 0,6

Tannleger 50 21 151 1,0

Spesialister i pedagogikk 50 11 68 0,8

Andre språklærere 50 13 113

Andre musikklærere 50 9 74 3,8

Rådgivere innen kompetanseutvikling 50 4 156 28,0

Databasedesignere og -administratorer 50 17 135 8,7

Nettverksansvarlige 50 14 119

Rådgivere/forskere, samfunns-vitenskap 50 3 71 2,8

Rådgivere innen sosiale fagfelt 50 4 86 0,3

Geistlige yrker 50 3 76 0,7

Journalister 50 4 85 0,4

Elkraftingeniører 50 30 162 1,1

Arbeidsleder, bergfag 50 5 167 15,5

Agroteknikere 50 7 142 7,7

Dyrepleiere 50 4 111 2,7

Helsesekretærer 50 8 69 0,2

Regnskapsførere 50 17 133 0,2

Forsikringsagenter 50 5 91 0,4

Selgere (engros) 50 7 76 0,1

Innkjøpere 50 4 96 0,4

Andre yrker innen forretningstjenester 50 12 111 4,3

Saksbehandlere innen sosiale ytelser 50 5 150 0,4

Andre yrker innen offentlig forvaltning 50 16 122 1,2

Trenere og idrettsdommere 50 4 92 0,3

Sjefskokker 50 11 93 1,3

Internett-teknikere 50 8 188 8,3

Dataregistrere 50 2 92 6,8

Kundebehandlere, bank og postkontor 50 2 78 1,4

Reisebyråmedarbeidere mv . 50 2 123 0,7

Kundesentermedarbeidere 50 4 177 3,0

Andre opplysningsmedarbeidere 50 2 102

Forsikrings- og finansmedarbeidere 50 4 176 14,8

Lagermedarbeidere og materialforvaltere 50 19 143 0,2

Kosmetologer mv . 50 2 89 0,4

Vaktmestre 50 3 105 0,2
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Mangel på 
arbeidskraft i 

antall personer

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, nedre grense

95 % konfidens-
intervall for estimert 
mangel, øvre grense

NAVs 
stramhets-
indikator

Gartnere 50 11 74 0,5

Melke- og husdyrprodusenter 50 17 100 0,2

Andre dyreoppdrettere og røktere 50 4 76 9,3

Feiere, fasaderenholdere mv . 50 4 221 8,7

Trykkere 50 3 90 3,4

Serviceelektronikere 50 14 100 3,8

Skreddere, buntmakere mv . 50 4 75 5,7

Møbeltapetserere mv . 50 13 103 9,0

Prosessoperatører (oppredning) 50 15 135

Operatører innen metallflatebehandling 50 33 115

Operatører innen plastprodukter 50 18 72 2,2

Operatører innen næringsmiddelproduksjon 50 26 94 0,4

Andre stasjonære maskinoperatører 50 36 102

Jordbruks- og skogbruksmaskin- førere 50 14 119 5,7

Truckførere 50 8 90 0,8

Renholdere i private hjem 50 4 178 31,3

Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 50 3 114 5,5

Andre hjelpearbeidere i industri 50 2 76 1,7

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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Analyse
I de til fel le ne der re sul ta te ne på lands ba sis, næ ring 
og re gi on/fyl ke skal pre sen te res i form av an de ler, 
og ikke ab so lutt ver di er, vek tes re sul ta te ne. Et eks
em pel på en slik pro blem stil ling er kart leg ging av 
an del virk som he ter som for ven ter sys sel set tings
vekst i det kom men de år. Et ter som næ rin ge ne va ri e
rer i stør rel se, er det nød ven dig å til de le de sto re 
næ rin ge ne mer vekt enn de små. Vek tin gen kon stru
e res ut fra for hol det mel lom an tall virk som he ter i 
næ rin gen og an tall virk som he ter to talt. Et ter som 
ut val get har en over re pre sen ta sjon av sto re virk som
he ter, må re sul ta te ne in nen for hver næ ring også vek
tes i for hold til an de len små og sto re virk som he ter i 
po pu la sjo nen.

Man gel på ar beids kraft es ti me res ved hjelp av en 
mo dell som tar hen syn til virk som he te nes geo gra fis ke 
kjen ne tegn, næ rings vise kjen ne tegn, an tall an sat te og 
ob ser vert man gel. Re sul ta tet bru kes til å pre di ke re 
man ge len på ar beids kraft i de be drif te ne som ikke ble 
tatt inn i ut val get.

Me to disk ved legg

Utvalg
I be drifts un der sø kel sen trek kes et ut valg av virk
som he ter fra Be drifts og fo re taks re gis te ret (En hets
re gis te ret). Ut val get trek kes til fel dig, men alle virk
som he ter med 400 an sat te el ler mer er med i ut val
get. I til legg er alle virk som he ter med 100 an sat te 
el ler mer i næ rin ge ne of fent lig for valt ning, un der vis
ning, hel se og so si al tje nes ter og per son lig tje nes te
yt ing med i ut val get. De er med for di det te ofte er 
virk som he ter som skil ler seg fra and re, som for eks
em pel sy ke hus, når det gjel der hvil ke yr ker de et ter
spør. Stør rel sen på ut val get er be stemt slik at det 
skal sik res re pre sen ta ti vi tet på alle næ rin ger (2sif ret 
NACE).

Inn sam ling av data
Det stil les i alt fem spørs mål i un der sø kel sen, se spør
re skje ma i slut ten av ved leg get. De ut valg te be drif
te ne blir bedt om å sva re på in ter nett el ler pos talt. 
Spørs må le ne i un der sø kel sen gir an slag på be drif te nes 
sys sel set tings for vent nin ger for det kom men de året, 
og om be drif ten har re krut te rings pro blem in nen for 
spe si fik ke yr ker. I un der sø kel sen har NAVs fyl kes
kon to rer an sva ret for da ta inn sam lin gen.

Fi gur 9: Es ti mert man gel på ar beids kraft med kon fi dens in ter val ler. Et ter fyl ke/region

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019
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NAV har be reg net kon fi dens in ter vall for es ti mert 
man gel på ar beids kraft. Den fak tis ke man gel vil med 
95 pro sent sann syn lig het lig ge in nen for de re spek ti ve 
kon fi dens in ter val le ne som er pre sen tert i fi gu re ne. 
Ne der ste mu li ge gren se for et kon fi dens in ter vall kan 
ikke være la ve re enn ob ser vert man gel i ut val get. 
Ar beids og vel ferds di rek to ra tet kan kon tak tes der
som det øns kes mer ut dy pen de in for ma sjon om es ti
me ring av man gel på ar beids kraft og be reg ning av 
kon fi dens in ter val ler.

Usik ker het
Det vil knyt te seg usik ker het til es ti ma te ne fra NAVs 
be drifts un der sø kel se. Jo mer de tal jert kjen ne tegn det 
sø kes på, des to stør re er usik ker he ten knyt tet til es ti
ma tet. For eks em pel er det stør re usik ker het knyt tet til 
es ti ma te ne for yr ker enn det vil være for es ti ma te ne 
for næ rin ger. Det te for di det er fær re virk som he ter 
som har opp gitt man gel på et yrke enn in nen en 
næ ring, og es ti ma tet blir der med mer føl somt der som 
en be drift opp gir svært høy man gel sam men lik net 
med and re.

Fi gur 10: Es ti mert man gel på ar beids kraft med kon fi dens in ter val ler. Et ter næ ring

Kil de: NAVs be drifts un der sø kel se 2019

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Jordbruk, skogbruk og fiske

Bergverksdrift og utvinning

Industrien

Nærings- og nytelsemidler

Tekstil- og lærvarer

Trevarer

Treforedling og grafisk prod.

Petroleum og kjemiske prod.

Prod. av annen industri

Prod. av metallvarer

Prod. av maskiner og utstyr

Prod. av elektriske og optiske produkter

Elektrisitet, vann og renovasjon

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, motorvognreparasjoner

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

Offentlig forvaltning

Undervisning

Helse- og sosialtjeneste

Personlig tjenesteyting



27

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2019
//  NAVs bedriftsundersøkelse 2019

Spør re skje ma

1.  Hvor man ge an sat te er det i be drif ten i dag?
Ta med dis se grup pe ne: Fast an sat te, mid ler ti dig an
sat te, lær lin ger, per mit ter te, per so ner på ar beids mar
keds til tak som dere har lønns ut gif ter for og per so ner 
som er ut leid til and re virk som he ter, men som er an
satt hos dere. Føl gen de tas ikke med: Inn leid ar beids
kraft.

An tall an sat te i dag: ________

2.  Hvor man ge an sat te ven ter dere å ha om ett 
år?

Ta med de sam me grup pe ne som i spørs mål 1. Gi en 
vur de ring ut fra be drif tens for vent nin ger i dag.

Sett kun ett kryss.
¨  Fle re enn i dag

¨  Like man ge som i dag

¨  Fær re enn i dag

3.  Har be drif ten de siste tre må ne de ne for søkt 
å re krut te re inn per so ner uten å få tak i rett/
øns ket kom pe tan se?

Vi øns ker svar selv om dere ikke ven ter en øk ning i 
an tall an sat te det kom men de året. Med for søkt å 
re krut te re me nes her at be drif ten ak tivt har for søkt å 
re krut te re ny(e) med ar bei der(e) ved å lyse ut stil ling, 
head hun te el ler lig nen de, uten å lyk kes.

¨  Ja, vi fikk ikke an satt noen Gå til spørs mål 4.

¨  Vi fikk ikke an satt noen med de kva li fi ka sjo ne ne 
vi søk te et ter, men har an satt noen med la ve re el ler 
an nen for mell kom pe tan se Gå til spørs mål 4.

¨  Nei Gå til spørs mål 6.

4.  Hva skyl des det te:

¨  In gen/for få kva li fi ser te sø ke re Gå til spørs mål 5.

¨  An net Gå til spørs mål 5.

5.  In nen hvil ke yr ker har dere for søkt å re krut-
te re inn per so ner uten å få tak i rett/øns ket 
kom pe tan se, og hvor man ge stil lin ger drei er 
det seg om?

Spesifiserhvilkeyrkerdetgjelder.Tabådemedstil
lin ger hvor dere ikke har fått an satt noen og stil lin ger 
hvor dere har måt tet an set te per so ner med la ve re 
ellerandrekvalifikasjonerennderesøkteetter.Hvis
dere for eks em pel har søkt et ter en før sko le læ rer, men 
i ste det har måt tet an set te en as si stent, skal dere føre 
oppénførskolelærer.Korttidsengasjementpåunder4
uker skal ikke tas med.
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