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Befolkning 

Siden årtusenskiftet og til og med 2017 økte innbyggertallet i Akershus med 30 prosent. 

Befolkningsprognosen for Akershus de neste 17 årene – fram mot år 2035 – tilsier fortsatt 

befolkningsvekst (+25,5 prosent), om enn i litt lavere veksttakt. Folketallet i alle de fire 

delregionene i Akershus forventes øke fram mot 2035. Veksten i antall innbyggere forventes 

å bli lavest i Follo (+20 %) og størst på Øvre Romerike (+32 prosent).1 

Figur 1: befolkningsprognose Akershus 2018 – 2035 (middels vekst) 

 

Akershus er et attraktivt fylke med stor innflytting fra andre deler av landet. Størsteparten av 

den innenlandske tilflyttingen til Akershus kommer fra Oslo, for størstedelen av unge voksne 

i aldersgruppen 28-40 år. Også i Oslo forventes en befolkningsvekst fram mot 2035, fra 673 

500 i 2018 til 798 000 i 2035 i henhold til Oslo kommunes egen prognose for middels 

befolkningsvekst. I 2035 vil Oslo og Akershus (ved middels vekst) ha til sammen 281 000 

flere innbyggere enn i 2018. Dette innebærer at Oslo og Akershus de neste 17 årene til 

sammen forventes å øke innbyggertallet ganske nøyaktig tilsvarende hele Bergen 

kommunes befolkning i 2018. 

Norges største regionale arbeidsmarked 

Arbeidsmarkedet i Akershus er funksjonelt integrert med arbeidsmarkedet i Oslo. Denne 

felles bo- og arbeidsmarkedsregionen omfatter i dag mer enn 765 000 sysselsatte, og dette 

utgjør nær 1/3 av alle sysselsatte i Norge. Andelen øker stadig. Dette gjør at 

hovedstadsregionen er særlig attraktiv for unge som skal etablere seg i arbeidslivet.   

I norsk sammenheng representerer Oslo og Akershus en rulletrappsregion. 

Rulletrappsregioner er særlig viktige for unge som skal etablere seg i arbeidsmarkedet. 

Rulletrappsregioner har følgende kjennetegn: 

• Rulletrappsregioner tilbyr mange ulike arbeidsmuligheter, hvor unge på vei inn i 

arbeidsmarkedet kan bygge opp kompetanse og erfaring.  

• Rulletrappsregionen utgjør en kontekst som gjør det mulig for unge i arbeidsmarkedet 

å bedre den økonomiske og sosiale mobiliteten sin. 

• Innflyttere til rulletrappsregioner kan hente ut en flyttepremie i form av økt sosial og 

økonomisk mobilitet, men bare hvis de flytter som følge av tilbud om en bedre jobb.  

                                                
1 Akershusstatistikk nr.5/2018 – Befolkningsprognoser for Akershus 2018 – 2035. Oslo: Akershus 
fylkeskommune. 
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I årene 2008 til og med 2018 kom 43,2 % av arbeidsplassveksten i Norge i Oslo og 

Akershus. Oslo og Akershus sin andel av den nasjonale jobbskapingen var på hele 45,5 % i 

2015-2018, og jobbveksten har vært vedvarende sterk i hovedstadsregionen hele denne 

tiårsperioden: 

Figur 2: Landsdelenes andel av samlet jobbskaping i Norge per 4. kvartal 2008-2018 

 
Kilde: SSB statistikktabell 07984 – registerbasert sysselsettingsstatistikk 

I figuren over er arbeidsplassveksten delt i to ulike tidsperioder. Dette skyldes at den 

registerbaserte sysselsettingsstatistikken bygger på ulike datakilder 2008-2014 og 2015-

2018. 

Akershus er langt fra å være selvforsynt med arbeidskraft. Selv om sysselsettingen vokser 

sterkt både i Oslo og Akershus, så kommer en stor del av de nye hendene og hodene i 

arbeidslivet fra andre land enn Norge. I Akershus økte antallet sysselsatte med arbeidssted 

Akershus med nær 38 000 personer fra 2008 til 2017, fra 233 800 til 261 400. Mer enn 93 % 

av denne økningen skyldes at det kom til arbeidstakere med en annen landbakgrunn enn 

Norge. De nyutdannede fra majoritetsbefolkningen som går inn i arbeidslivet (arbeidstakere 

uten innvandrerbakgrunn) erstatter med andre ord knapt nok de som går ut av 

arbeidsstyrken pga. høy alder eller redusert helse). 

Figur 3: Antall sysselsatte med arbeidssted i Akershus 2008 – 2017 etter landbakgrunn.

 
Kilde: SSB registerbasert sysselsettingsstatistikk 
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En generell mangel på arbeidskraft kan vise seg å bli en like stor utfordring for Oslo og 

Akershus som mangel på kompetent arbeidskraft innen ulike yrker, bransjer eller næringer. 

Godt over 95 % av verdiskapingen i Oslo og Akershus er knyttet til offentlig og privat 

tjenesteyting. I årene fram mot 2035 anslår Statistisk sentralbyrå at sysselsettingsveksten i 

Norge først og fremst vil være knyttet til fortsatt vekst i offentlig forvaltning og privat 

tjenesteproduksjon. Dette er næringer som er svært store i Oslo og Akershus, og som altså 

fortsatt forventes å ha behov for mer arbeidskraft: 

Figur 4: Relativ endring i sysselsettingen i Norge fram 2015-2035 etter næring (2017 = 1) 

 
Kilde: Å. Cappelen m.fl. (2018)2  

Selv om næringer som varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet i prognosen over antas 

å få nedgang i sysselsettingen over tid i Norge, kan den forventede befolkningsøkningen 

både i Oslo og Akershus de kommende tiårene føre til at også dette er næringer som fortsatt 

vil ha gode vekstbetingelser i den norske hovedstadsregionen. 

I Norge er det ikke forventet at økt automatisering og digitalisering vil føre til større endringer 

i sysselsettingen. OECD forventer faktisk at automatisering og digitalisering vil skape flere 

nye arbeidsplasser i Norge, først og fremst innen yrker med krav til høyere utdanning.3 Økt 

automatisering og digitalisering endrer arbeidslivet, siden begge disse prosessene øker 

etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Endringen skjer både direkte, ved at vare eller 

tjenesteproduksjon legges om, men også ved å påvirke produktivitetsveksten forskjellig i 

ulike deler av næringslivet. Dette fører til strukturendringer, og disse kan bli betydelige. En 

kompetansepolitikk som bidrar til kompetanseutvikling, mekanismer for livslang læring, god 

jobb-til-jobb mobilitet, geografisk mobilitet og generelle tiltak som stimulerer til nyskapning, 

innovasjon og til å ta i bruk ny teknologi i bedriftene vil derfor samtidig være tiltak som vil 

være til hjelp når vi nå går inn i en ny fase med robotifisering og digitalisering.4  

                                                
2 Å. Cappelen m.fl. (2018), Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 
2035. SSB-rapport 2018/36. Oslo: Statistisk Sentralbyrå. 
3 OECD (2018), Job Creation and Local Economic Development, kap. 28. Paris: OECD Publishing. 
4 E. Barth (2019), Sysselsettingsutviklingen i Norge i forhold til i andre land. Notat utarbeidet for 
Sysselsettingsutvalget (NOU 2019:7) februar 2019. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. 
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Regionale og lokale arbeidsmarkeder i 

hovedstadsregionen 

Samfunnsøkonomisk Analyse AS har nylig konstatert at arbeidsmarkedet og 

kompetansebehovet i Akershus på mange måter skiller seg fra kompetansebehovet i andre 

norske fylker.5 Dette kommer primært av den geografiske nærheten til hovedstaden. 

Hovedstadsregionen Oslo og Akershus har landets mest sammensatte og mangfoldig 

næringsliv. Regionen har også en rekke høyere utdanningsinstitusjoner, som tilbyr et bredt 

spekter av ulike fagfelt. Akershus har derfor et særlig godt utgangspunkt som 

kompetanseregion. 

Delregionene i Akershus utgjør store lokale arbeidsmarkeder. De nær 270 000 

arbeidsplassene i Akershus fordelte seg i 2017 med 53 800 arbeidsplasser i Follo, 97 000 

arbeidsplasser i Asker/Bærum, 74 500 arbeidsplasser på Nedre Romerike og 45 000 

arbeidsplasser på Øvre Romerike. Jessheim blir stadig mer betydelig som selvstendig, 

regionalt senter på Øvre Romerike. I forslaget til inndeling av Norge i nye bo- og 

arbeidsmarkedsregioner som følge av den nye kommuneinndelingen 2020 er blir de fire 

nordligste kommunene på Øvre Romerike (Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Eidsvoll) utskilt 

fra Osloregionen som en egen bo- og arbeidsmarkedsregion. 

Den vedvarende veksten i innbyggertallet i Akershus skaper stadig økende lokal og regional 

etterspørsel etter varer og tjenester fra virksomheter i næringer som baserer seg på et lokalt 

og regionalt kundegrunnlag (transport, varehandel, bygg og anlegg, lager og logistikk). Dette 

er næringer hvor store deler av arbeidsstyrken jobber i yrker med krav til yrkesfagutdanning 

fra videregående skole. I oversikten under vises hvordan sysselsettingen fordeler seg på 

ulike hovedyrkesgrupper i Akershus. Arbeidstakere med fullført utdanning fra videregående 

skole finner i gruppene kontoryrker, salgs- og serviceyrker, håndverkere og prosess- og 

maskinoperatører/ transportarbeidere. ‘Andre yrker’ i tabellene under omfatter yrker hvor det 

normalt ikke er krav på formell utdanning utover grunnskole. 

Tabell 1-2: Andel av alle lønnstakere i Akershus og Oslo+Akershus per 4. kvartal 2015-2018 

samt relativ endring 2015-2018 

 

 

                                                
5 Samfunnsøkonomisk analyse (2017), Utfordringer og utviklingstrekk knyttet til kompetanse. Rapport 
59/2017. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS. 

Akershus 2015 2018 Rel. endring 15-18

Ledere 11,64 % 11,36 % -0,28 %

Akademiske yrker 25,99 % 26,69 % 0,70 %

Høyskole- og militære yrker 18,59 % 18,02 % -0,57 %

Kontoryrker 8,99 % 8,60 % -0,40 %

Salgs- og serviceyrker 20,01 % 20,03 % 0,02 %

Bønder, fiskere mv. 0,32 % 0,32 % 0,00 %

Håndverkere 6,75 % 6,99 % 0,24 %

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 3,52 % 3,64 % 0,12 %

Renholdere, hjelpearbeidere mv. 4,18 % 4,34 % 0,16 %
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Kilde: SSB registerbasert sysselsettingsstatistikk 

Hovedyrkesgruppen håndverkere i tabellene over omfatter håndverkere og lignende yrker, 

det vil si kompetanse tilsvarende videregående skole (10-12 års skolegang). Like lang 

skolegang kreves for hovedyrkesgruppene kontoryrker, salgs- og serviceyrker, bønder, 

fiskere mv. og prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.  

Oslo og Akershus økte med til sammen 40 000 flere lønnstakere i løpet av fireårsperioden 

2015-2018, og det ble flere lønnstakere i alle de ni hovedyrkesgruppene, både i Oslo og i 

Akershus. Veksten var imidlertid ujamnt fordelt. Mer enn halvparten av økningen i Oslo og 

Akershus – 21 400 lønnstakere - kom innen yrker med krav til høyere utdanning 

(akademiske yrker og høyskoleyrker/militære yrker). Veksten var særlig stor innen 

akademiske yrker i Oslo. Det var også relativt god vekst innen håndverksyrker, operatøryrker 

og ufaglærte yrker, særlig i Akershus.  

Kompetansebehovet i delregionene i Akershus  

Pendling, mobilitet og arbeidsmarkedsintegrasjon 

Alle kommunene i Akershus inngår i den funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionen Oslo. 

Kommunene Asker, Bærum, Skedsmo og Oslo er kjerneområdet i denne 

arbeidsmarkedsregionen. Mer enn 90 prosent av alle sysselsatte som bor i en av disse fire 

kommunene arbeider i sin egen eller en av de tre andre kommunene. Det er Oslo kommune 

og Bærum kommune som er navet i den funksjonelle arbeidsmarkedsregionen.  

En pendler arbeider i en annen kommune enn der vedkommende bor. Utpendlere er 

personer som bor i en kommune og arbeider i en annen kommune, mens innpendlere 

arbeider i kommunen og bor i en annen kommune. 

Det er sammenhenger mellom pendlingsmuligheter og regional utvikling.  Lokaliseringsvalget 

til virksomheter avhenger av mulighetene til å rekruttere arbeidskraft, samtidig som 

husholdningenes bostedsvalg avhenger av mulighetene til å realisere individuelle 

karrieremuligheter. Dette gjør at bo- og arbeidsmarkedsregioner med et diversifisert 

næringsliv og en godt utbygd transportinfrastruktur er særlig attraktiv, både for virksomheter 

og arbeidstakere. 

Forholdene i boligmarkedet er også nært knyttet til pendlingsmulighetene. Befolkningsvekst i 

et område skaper økt etterspørsel etter boliger og økte boligpriser. Dette kan bidra til å 

bremse tilflyttingen, akkurat som reduserte boligpriser kan bidra til å redusere fraflyttingen fra 

områder som opplever redusert sysselsetting og befolkning. 

Oslo og Akershus 2015 2018 Rel. endring 15-18

Ledere 10,67 % 10,49 % -0,18 %

Akademiske yrker 30,42 % 31,34 % 0,92 %

Høyskole- og militære yrker 18,23 % 17,60 % -0,63 %

Kontoryrker 8,39 % 8,05 % -0,34 %

Salgs- og serviceyrker 19,48 % 19,40 % -0,08 %

Bønder, fiskere mv. 0,20 % 0,20 % 0,00 %

Håndverkere 5,39 % 5,55 % 0,17 %

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 2,87 % 2,99 % 0,12 %

Renholdere, hjelpearbeidere mv. 4,36 % 4,38 % 0,02 %
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Det er systematiske forskjeller i bosettingsmønsteret for arbeidstakere med høyere 

utdanning og andre arbeidstakere. Det er mer sannsynlig at karrierehensyn trekker 

arbeidstakere med høy utdanning til bosteder som er lokalisert sentralt, med god 

tilgjengelighet til et stort og variert arbeidsmarked. Dette gjelder særlig om det er flere i 

husholdningen som har høyere utdanning.6 

I Oslo og Akershus konsentreres en stadig større del av arbeidsplassene som fordrer lang 

høyere utdanning til noen få kommuner – Oslo, Bærum, Ås, Lørenskog, Nesodden og Asker. 

I alle disse kommunene hadde mer enn hver tiende sysselsatt med arbeidsplass i 

kommunene mer enn 4 års høyere utdanning. Det er kun i Ås at konsentrasjonen av slike 

arbeidsplasser har blitt mindre tydelig de siste ti årene.  

Figur 5: andelen sysselsatte med lang høyere utdanning 2017 etter arbeidsstedskommune, 

samt endring 2008-2017 (prosentpoeng)  

 
Kilde: SSB statistikktabell 11615 

Det er en tydelig tendens til at andelen sysselsatte med høyere utdanning avtar med økende 

avstand til Oslo. Det er i stor grad de med lang høyere utdanning som pendler ut av sin egen 

hjemkommune, til arbeidsplasser i Oslo eller en av Oslos omegnskommuner. 

  

                                                
6 I. Thorsen (2010), Pendling og kompetansearbeidsplasser. Underlagsnotat til Kompetansearbeidsplass-
utvalgets utredning (NOU 2011:3 – Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet). 

2017 Endring 2008-2017

Oslo 20,12 % 6,54 %

Bærum 20,97 % 5,83 %

Nesodden 12,68 % 4,78 %

Lørenskog 11,19 % 4,47 %

Asker 13,58 % 3,53 %

Skedsmo 9,78 % 3,04 %

Frogn 9,10 % 3,03 %

Oppegård 9,44 % 3,03 %

Nittedal 7,26 % 2,97 %

Nannestad 6,41 % 2,88 %

Rælingen 7,96 % 2,71 %

Ski 7,59 % 2,70 %

Sørum 6,16 % 2,67 %

Gjerdrum 5,97 % 2,46 %

Eidsvoll 5,94 % 2,26 %

Nes (Akershus) 5,41 % 2,26 %

Hurdal 5,44 % 2,25 %

Ås 18,70 % 2,09 %

Ullensaker 5,03 % 1,83 %

Fet 5,48 % 1,78 %

Enebakk 4,56 % 1,74 %

Aurskog-Høland 4,45 % 1,68 %

Vestby 5,30 % 1,61 %
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Figur 6: de 13 største pendlingsstrømmene i Oslo/Akershus/Østfold 4. kvartal 2014, og de 

tilsvarende pendlingsstrømmene 4. kvartal 2017 

 

For 10 av de 13 pendlingsstrømmene i figuren over var antallet arbeidspendlere større i 2017 

enn i 2014. Arbeidspendlingen fra både Asker og Oslo til Bærum gikk sterkt ned fra 2014 til 

2017.  Den store økningen i arbeidspendlingen fra Fredrikstad til Sarpsborg 2014-2017 

skyldes åpningen av det nye sykehuset på Kalnes (Sarpsborg) november 2015. Med 3000 

ansatte er dette nå Østfolds største arbeidsplass. Samtidig ble nær all sykehusvirksomhet i 

Fredrikstad nedlagt, med unntak av en mindre barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk.  

Gruppen av arbeidstakere med kortere høyere utdanning fra universitet eller høyskole er mer 

sammensatt enn gruppen arbeidstakere med lengre utdanning. I gruppen med universitets- 

eller høgskoleutdanning på inntil 4 års varighet finner vi yrkesgrupper og profesjoner som har 

gode sysselsettingsmuligheter lokalt, som for eksempel lærere, førskolelærere og 

sykepleiere. 

I Oslo og Akershus er arbeidsplassen for personer med høyere utdanning sterk konsentrert 

til sentrale deler av Osloområdet, mens veksten i bosettingen for denne arbeidstakergruppen 

i større grad har kommet til nabokommuner som ligger innenfor akseptabel pendlingsavstand 

(45-90 min. reisetid) fra sentrum i dette arbeidsmarkedet. I løpet av de siste tiårene har 

endringer i inntekt, bilhold og transportinfrastrukturen bidratt til at hverdagsmobiliteten har 

økt, og at arbeidsplassveksten rundt Oslo har blitt spredd til et stadig større geografisk 

område. 
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Tabell 3: pendlingsbalansen i kommunene (innpendling minus utpendling) per 4. kvartal 2018 

ut fra de sysselsattes utdanningsnivå.  

 

I Akershus var det kun Ås, Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker som hadde netto innpendling 
av arbeidskraft med lang høyere utdanning 4. kvartal 2018. Samtidig hadde de regionale 
byene i Akershus: Ski, Ås, Ullensaker, Skedsmo, Asker og Bærum også stor netto 
innpendling av arbeidskraft som ikke hadde høyere utdanning. 

I Akershus var det bare Bærum, Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker som hadde netto positiv 

pendlingsbalanse 4. kvartal 2018, det vil si at det var flere arbeidstakere som pendler inn til 

enn som pendler ut av kommunen. I de enkelte kommunene i Akershus er det i stadig større 

grad mulig å finne arbeid lokalt (eller i en nabokommune) innen yrker med utdanningskrav 

opp til og med avsluttet videregående skole, mens utpendlingen av arbeidstakere med 

høyere utdanning til Oslo fortsetter å øke fra de fleste Akershuskommunene. 

Den netto innpendlingen av høyt utdannet arbeidskraft til Ullensaker økte merkbart fra 4. 

kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 som følge av åpningen av LHL-sykehuset på Gardermoen 

våren 2018. 

Grunnskole 

(nivå 1-2)

Videregående 

skole         (nivå 3-

5)

Universitets- 

og høgskole-

utdanning,    1-

4 år (nivå 6)

Universitets- 

og høgskole-

utdanning, 

over 4 år (nivå 

7-8)

PENDLINGS-

BALANSE

Vestby 106 -312 -496 -458 -1160

Ski 632 565 -718 -608 -129

Ås 181 124 -553 23 -225

Frogn -383 -1255 -1194 -519 -3351

Nesodden -630 -1369 -1504 -1228 -4731

Oppegård -80 -680 -1899 -1471 -4130

Bærum 2090 3906 1361 -284 7073

Asker 444 818 -1511 -2763 -3012

Aurskog-Høland -894 -1477 -403 -104 -2878

Sørum -774 -1727 -1268 -441 -4210

Fet -553 -1403 -829 -352 -3137

Rælingen -1370 -2417 -1565 -581 -5933

Enebakk -629 -1341 -581 -129 -2680

Lørenskog 182 -80 564 280 946

Skedsmo 1208 1130 -140 289 2487

Nittedal -528 -1181 -1721 -939 -4369

Gjerdrum -410 -802 -531 -200 -1943

Ullensaker 1888 4299 1154 231 7572

Nes -1262 -2754 -861 -190 -5067

Eidsvoll -1200 -2389 -1182 -419 -5190

Nannestad -1065 -1825 -681 -124 -3695

Hurdal -150 -271 -47 -41 -509
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Tilgangen på utdannet arbeidskraft 

Grunnskole og videregående opplæring 

Da søknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars 2019, var det kommet inn mer 

enn 26 000 søknader til videregående opplæring i Akershus fylkeskommune. Litt over 63 

prosent av søknadene til Vg1 var til studieforberedende utdanningsprogram, mens litt under 

36 prosent av søknadene var til yrkesfaglige utdanningsprogram.  

Figuren under viser hvordan søknaden i Vg1 i Akershus har fordelt seg over ulike 

utdanningsprogram over tid. Underveis har det skjedd enkelte endringer i strukturen i 

utdanningsprogrammene i videregående skole. Skoleåret 2016-2017 kom det til to nye 

studieforberedende utdanningsprogram: kunst, design og arkitektur og medier og 

kommunikasjon. Medier og kommunikasjon ble samtidig omgjort fra å være et yrkesfaglig 

utdanningsprogram. I stedet ble mediedesign innført som en ny yrkesfaglig variant innen 

utdanningsprogrammet design og håndverk. 

I perioden 2012 – 2019 har det vært et par tydelige tendenser i søkningen til Vg1 i 

videregående opplæring i Akershus:  

• Utdanningsprogrammet helse og oppvekstfag blir stadig mer populært 

• Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon blir stadig mindre populært, også 

etter at det ble omgjort til et studieforberedende program, og 

• Blant de mindre utdanningsprogrammene, som fikk mindre enn 5 prosent av søkerne 

til Vg1 i 2012, har det vært liten endring i søkertallene også i årene etterpå – de 

holder seg fortsatt relativt lave. 

Figur 7: søknaden til Vg1 per 1. mars 2012-2019 til ulike utdanningsprogram i Akershus  

 
Kilde: Akershus fylkeskommune 

Det er store delregionale forskjeller mellom delregionene i Akershus. I Asker og Bærum 

søkte 76,3 % av søkerne til Vg1 studieforberedende utdanningsprogram skoleåret 2019-

2020, mens de tilsvarende tallene for Follo var 60,3 % og for Romerike 56,6 %. 
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Ved inntaket til videregående opplæring i Akershus 2006 – 2018 har det vært en dreining 

mot at førsteårselevene i større grad søker seg mot utdanningsprogram som gjør det mulig å 

utsette yrkesvalg lengre frem i tid, eller til ulike former for mer uspesifiserte former for 

tjenesteyting. Ved inntaket til den videregående opplæringen i Akershus er søknaden følgelig 

lavest til de utdanningsprogrammene som tilbyr opplæring som tilsynelatende tvinger 

elevene til å foreta tidlige yrkesvalg, mens det er et økende antall elever som søker seg til 

utdanninger som rettes mot mer uspesifiserte jobber, eller mot utdanningsprogram som gir 

generell studiekompetanse. Dette inkluderer samtidig de yrkesutdanningsprogrammene hvor 

det er mulig for elevene å eventuelt utsette beslutningen om å velge mellom 

studiekompetanse og yrkeskompetanse til det siste året i videregående opplæring: 

Figur 8: inntaket til Vg1 per 1. september 2006-2018 i Akershus. Elevenes relative 

orientering mot… 

 

Kilder: FAFO, inntaksstatistikk Akershus fylkeskommune (AVO). Elever til DH, EL fordelt 50/50 til hver 
gruppering hvor disse to utdanningsprogrammene er angitt. 

Kunst, design og arkitektur (KD) ble som tidligere nevnt innført som et eget 

studieforberedende utdanningsprogram i 2016, og inntaket til dette utdanningsprogrammet 

regnes sammen med ID, MD, MK og ST i 2018 i figuren over.  

Også utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon (MK) regnes med i 

utdanningsprogrammene som gir generell studiekompetanse i 2018, og er inkludert i 

gruppen allmennfaglige utdanningsprogram mot høyskole/universitet i figuren over. Skoleåret 

2018-2019 utgjorde MK 4,6 % av det samlede inntaket til Vg1 i Akershus, slik at disse 

endringen ikke påvirker fordelingen mellom de fem kategoriene i figuren over vesentlig. 

Høyere utdanning 

Også ved søknaden til høyere utdanning ser vi at søkerne raskt fanger opp signaler om 

endringer i etterspørselen etter formalkompetanse i arbeidslivet. Fra 2014 til 2018 var det 

særlig søkingen til helsefag og STEM-fag som økte i alle deler av Akershus. Søknaden til 

lærerutdanning og pedagogiske fag økte også relativt på Romerike og i Follo. Søknaden til 

økonomisk/administrative fag gikk relativt ned i alle deler av Akershus, og også jus og 

samfunnsfag ble mindre populære i delregioner av Akershus hvor dette utdanningsfeltet sto 

særlig sterkt i 2014 (Asker/Bærum og Nordre Follo). 

Det var relativt store endringer 2014-2018 i søkernes preferanser for ulike utdanningsfelt i 

Follo, mens det var minst endringer i preferansene til søkerne som er bosatt på Øvre 

Romerike. 
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Tabell 4: Endring i søknaden til ulike utdanningsfelt ved samordna opptak fra 2014 til 2018 
(prosentpoeng), etter søkernes bostedsregion 

 
Kilde: samordna opptak 2014-2018, bearbeidet av Akershus fylkeskommune 

Utdanningsønskene fra samordna opptak både i 2014 og 2018 viser at det er et større 

innslag av utdanningsønsker knyttet til klassiske akademiske fag og eliteprofesjoner med 

lang utdanningstid, gjerne i privat sektor, fra søkere til høyere utdanning bosatt i 

Asker/Bærum og (Nordre) Follo, mens utdanningsvalg knyttet til kortere profesjonsrettede 

høyskoleutdanninger gjør seg mer gjeldende blant søkere bosatt i kommunene på Romerike. 

Hovedstadsregionen Oslo og Akershus har en rekke høyere utdanningsinstitusjoner som 

tilbyr utdanning innen et bredt spekter av ulike fagfelt. De fleste studieplassene er innen 

helse- og sosialfag, humanistiske og estetiske fag og samfunnsfag og juridiske fag. På 2000-

tallet har studenttallet økt sterkt ved disse institusjonene, særlig ved de mindre, spesialiserte 

lærestedene. De fleste lærestedene har en økende overvekt av kvinnelige studenter. 

Kvinneandelen blant studentene i Oslo/Akershus har økt fra 60 % i 2014 til 60,2 % i 2017. Av 

de offentlige høyere utdannings-institusjonene er det bare Norges Idrettshøgskole som 

hadde et flertall mannlige studenter i 2017. Ved enkelte av de private høyskolene i Oslo var 

mer enn 90 % av studentene kvinner i 2017.  

Tabell 5: Antall studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus (2010-
2017). Antall studenter og kvinneandelen blant studentene 2017 

 2010 2015 2016 2017 Kvinneandel 2017 

Universitetet i Oslo 27628 27886 28027 28027 60,6 % 

BI* 14545 20759 20738 20946 50,0 % 

Høyskolen i Oslo og Akershus 16404 19769 20455 20530 68,3 % 

NMBU 3746 5223 5179 5262 59,5 % 

Politihøgskolen*,*** 790 857 793 911 44,0 % 

Norges idrettshøgskole 1438 1283 1258 1246 49,7 % 

Det teologiske menighetsfakultet 1116 1204 1264 1289 63,3 % 

Norges musikkhøgskole 677 701 764 747 50,3 % 

Arkitektur- og designhøgskolen 584 659 634 666 57,4 % 

Norges Veterinærhøgskole** 471         

Kunsthøyskolen i Oslo 506 533 544 559 68,7 % 

Private høyskoler i Oslo 5751 6616 10252 10481 66,4 % 

Private høyskoler i Akershus 125 282 247 248 58,1 % 

Totalt antall studenter 73781 85772 90155 90912 60,2 % 

Kilde: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. *: utdanningsinstitusjoner som også har studiesteder (campus) utenfor 

Oslo/Akershus  **: fra 2014 fusjonert med NMBU ***: gjelder bachelorstudenter med studiested Oslo, samt alle masterstudenter. 
 

Follo

Asker og 

Bærum

Nedre 

Romerike

Øvre 

Romerike Akershus

Estetiske og humanistiske fag -1,3 0,4 -0,8 -0,4 -0,5

Lærer og pedagogiske fag 1,1 -0,4 0,4 0,2 0,4

Jus og samfunnsfag -2,1 -1 0,4 0,2 -0,8

Økonomisk/ administrative fag -2,6 -1,3 -2,6 -0,7 -1,9

Realfag, teknologiske fag og IKT 3,2 1,2 1,2 1 1,5

Helsefag 1,9 1,5 2,1 0,6 1,7

Andre utdanninger (landbruk, reiseliv, idrett) -0,2 -0,4 -0,7 -1,1 -0,6
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Merk at private Bedriftsøkonomisk Institutt, som er en høyere utdanningsinstitusjonen med 

høyt studenttall i Oslo og Akershus, ikke inngår i underlaget for tall fra samordna opptak (jfr. 

tabell 4 og 5). 

Etterspørselen etter arbeidskraft med høyere utdanning varierer etter fylke og også med 

endringer i de økonomiske konjunkturene. Bedriftene selv angir at behovet for å rekruttere 

fagskoleutdannede er lavest i landet i Oslo, og behovet for å rekruttere fagskoleutdannede er 

også lavere enn snittet av alle fylkene i Akershus. Virksomheter i Oslo skiller seg fra de 

andre fylkene ved også å oppgi at de har signifikant større behov for arbeidskraft med 

masterutdanning. Med hensyn til behovet for masterutdannede plasserer Akershus seg som 

fylket hvor virksomhetene har det tredje største behovet for denne typen formalkompetanse. 

Behovet for å rekruttere bachelorutdannede er relativt ensartet i de norske fylkene.  

I mars 2019 publiserte NIFU rapporten «Utdanning for arbeidslivet - om arbeidsgiveres 

forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler».7 

NIFU konstaterte at det er fylkesvise variasjoner i graden av mismatch, det vil si om 

fagskoleutdannede, bachelor- eller masterkandidater oppleves å være over- eller 

underkvalifisert i de jobbene de går inn i. I Oslo (og til dels i Akershus) oppleves det å være 

særlig stort behov for nyutdannede på masternivå, mens det er relativt lav etterspørsel etter 

fagskoleutdannede. Dette må sees i sammenheng med den underliggende 

næringsstrukturen i hovedstadsregionen: 

Tabell 6: Er utdanning på masternivå respektive bachelornivå det beste utdanningsnivået for 
jobben denne bacheloren har? Etter fylke (Oslo og Vikenfylkene). Prosent 

 Mastere (lang høyere utdanning) Bachelorer (kort høyere utdanning) 

 Nei, et 
høyere nivå 
en 
masternivå 
ville vært 
bedre 

Ja, 
masternivå 
er det 
beste 

Nei, et 
lavere nivå 
enn 
masternivå 
ville passet 
bedre 

Nei, et 
høyere nivå 
enn 
bachelornivå 
ville vært 
bedre 

Ja, 
bachelornivå 
er det beste 

Nei, et lavere 
nivå enn 
bachelornivå 
ville passet 
bedre 

Østfold 3,3 81,3 15,4 8,8 88,7 2,5 

Akershus 2,1 81,4 16,5 12,3 82 5,7 

Oslo 1,8 83,2 15,1 13 80,9 6,1 

Buskerud 1,1 76,3 22,6 11,5 82,4 6,1 

Kilde: L.A. Støren m.fl. (2019) 

Universiteter og høyskoler som EVU-institusjoner 

Universiteter og høyskoler har ulike roller i den regionale kompetanseforsyningen. 

Kandidatundersøkelsene fra OsloMET, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold 

viser for eksempel at disse i betydelig grad EVU-institusjoner i den forstand at de rekrutterer 

store deler av studentmassen blant folk som allerede er etablerte i arbeidslivet, som har hatt 

til dels lang arbeidslivserfaring, og som tar høyere utdanning som del av egen videre 

karriereutvikling. Mange av disse ferdige kandidatene er allerede etablerte med egen familie, 

blir igjen i studieregionen etter at de er ferdig utdannet – og har små problemer med å re-

etablere seg i meningsfylte jobber. Kompetanseløftet for slike studenter innebærer ingen stor 

fare for kompetanselekkasje ut av regionen. 

Utdanningsinstitusjoner som Norges Idrettshøyskole og NMBU tar i mye større grad inn 

studenter mer eller mindre rett fra skolebenken. Unge, ferdige masterkandidater uten lang 

                                                
7 L.A. Støren m.fl. (2019), Utdanning for arbeidslivet. NIFU-rapport 2019/3.  
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arbeidserfaring på forhånd oppgir å ha litt større problemer med å etablere seg på 

arbeidsmarkedet, og tenderer i større grad til å søke seg mot det største arbeidsmarkedet i 

landet – Oslo – for å bygge seg en arbeidslivskarriere. Fra NTNU (Trondheim) og NHH 

(Bergen) er det for eksempel stor kompetanselekkasje av ferdige kandidater som får sin 

første jobb i Oslo/Akershus: 

Figur 9: andelen ferdige kandidater som har sin arbeidsplass i Oslo eller Akershus 6 

måneder etter eksamen. 

 
Kilde: utdanningsinstitusjonenes kandidatundersøkelse (gjennomføringsår i parentes) 

Et gjennomgående trekk er at ca. 70 % av de nyutdannede finner sin første jobb i samme bo- 

og arbeidsmarkedsregion som utdanningsinstitusjonen deres er lokalisert.  

Frafall er en utfordring, også i høyere utdanning. Det er et gjennomgående trekk at det er 

lavere frafall i profesjonsstudier enn i generelle bachelorstudier, selv om opptakskravene 

skulle være tilnærmet identiske. 

Studiestedets lokalisering er også av betydning for å forklare frafallet fra høyere utdanning. 

Norge har en høy andel studenter som bytter studiested underveis i studiet. Dette kan bidra 

til at færre studenter oppgir feilvalg som årsak til at de dropper ut av høyere utdanning. En 

norsk metastudie har nylig framholdt at Kvalitetsreformen i høyere utdanning siden 2003 har 

påvirket andelen studenter som bytter studiested underveis.8 

Når studenter bytter studiested underveis i utdanningsløpet, har mønsteret lenge vært at de 

bytter fra en regional høyskole til et universitet. Oslo og Akershus har et stort netto tilsig fra 

andre regioner av studenter som bytter studiested underveis i utdanningen sin. Høgskolen i 

Oslo og Akershus var en av de få regionale høyskolene i Norge som fikk et netto 

studenttilførsel på denne måten.  

De regionale høyskolene/de nye universitetenes regionale betydning i etter- og 

videreutdanningen og kompetanseoppbyggingen ikke bare før – men også i løpet av – 

yrkeslivet er kanskje noe underkommunisert. Å bevisstgjøre de høyere 

utdanningsinstitusjonenes deres rolle som lokale og regionale samfunnsutviklere innen etter- 

og videreutdanning, og å utvikle relasjonene mellom disse og fylkeskommunene – bør være 

en oppgave å gripe tak i som del av det regionale kompetansepolitiske arbeidet. 

                                                
8 E. Hovdhaugen (2019), Årsaker til frafall i høyere utdanning. NIFU arbeidsnotat 2019:3.  
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Fagskoleutdanning 

Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ligger på nivået over videregående 

opplæring. For de fleste fagskoleutdanningene kan det søkes om opptak på grunnlag av 

fullført fagutdanning med fagbrev eller svennebrev. Som sådan er fagskoleutdanning en 

yrkesfaglig parallell til annen høyere utdanning. Det er nært samarbeid om høyere 

yrkesfaglig utdanning i Akershus og Oppland. 

Antallet studenter er normalt noe høyere i høstsemesteret enn i vårsemesteret. Høsten 2018 

hadde fagskolene i Akershus samlet 1410 studenter. Dette var en markert nedgang fra 

høstsemesteret årene før, og skyldes at antallet studenter ved NKI Fagskoler AS var mer 

enn halvert. Høsten 2018 var det ikke registrert studenter innen pleie- og omsorgsfag, 

sosialfag og helse- og idrettsfag ved NKI. De tidligere høstsemestrene har dette utgjort en 

studentmasse på om lag 500 hovedsakelig kvinnelige studenter. 

Fagskolene har tradisjonelt hatt en overvekt av mannlige studenter. Høsten 2018 var litt over 

56 % av studentene ved fagskolene i Norge menn. Oslo og Akershus er de eneste fylkene i 

Norge hvor det har vært en stor overvekt av kvinnelige studenter ved fagskolene alle 

studiesemestre 2011-2018.  

Tabell 7: antallet studenter ved fagskolene i Akershus (høstsemesteret) 

 

I NHOs Kompetansebarometer 2018 oppga 53 % av bedriftene at de hadde stort eller i noen 

grad behov for personale med fagskoleutdanning. Halvparten av disse bedriftene etterspurte 

ansatte med utdanninger innenfor naturvitenskaplige fag, tekniske fag eller håndverksfag. Litt 

over en tredjedel av bedriftene etterspurte ansatte med utdanning innen økonomisk-

administrative fag. 

Etterspørselen etter utdannet arbeidskraft: NAVs 

bedriftsundersøkelse og kompetanseklynger 

Akershus fylkeskommune bearbeidet i 2018 tallene fra NAVs bedriftsundersøkelse 2018 og 

anvendte dette datamaterialet for å beskrive tilstanden i tretten ulike kompetanseklynger i 

Viken.9 En kompetranseklynge består av et sett yrkesgrupper med noenlunde 

sammenfallende kompetanseprofiler. 

Hvis formålet er å sammenholde tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft i regionale 

arbeidsmarkeder er sammenligninger av ulike yrkesgruppers kompetanseprofil en nyttig 

tilnærming. Dette kan vise hvilke yrker det er relativt lett å flytte seg imellom som en del av 

egen karriereutvikling, og hvilke karrierevalg som krever større kompetanseskift og 

                                                
9 Akershus fylkeskommune (2018), [Tittel] 

2014 2015 2016 2017 2018

Det tverrfaglige kunstinstitutt 55 55 55 50 55

Fabrikken Asker Kunstfagskole 20 30 30 30 35

Fagskolen Innlandet 20 65 95 100 70

Fagskolen Oslo Akershus 160 140 150 215 200

Folkeuniversitetets helsefagskole 140 105 105 165 170

Kunst og Design College 30 15 15 15

NKI Fagskoler AS 1010 1020 1040 1075 455

Norges Yrkesakademi 475 415 470 445 425

SUM 1910 1845 1960 2095 1410
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omstillinger.  Dette vil ha stor nytte for arbeidstakere som er i yrker med stort overskudd av 

arbeidskraft lokalt eller regionalt, som har begrensede karrieremuligheter og som dermed 

ville kunne tjene på å skifte til yrker hvor det er større etterspørsel etter arbeidskraft. 

De tre største kompetanseklyngene i Akershus var salg- og serviceklyngen (20,52 % av 

lønnstakerne), kontor-, kundebehandlings- og personlig tjenesteytingsklyngen (12,84 % av 

lønnstagerne) og undervisnings-, samfunnsvitenskaps-, økonomi- og administrasjonsklyngen 

(12,72 % av lønnstakerne). Det vil si at 46,08 % av lønnstakerne i Akershus arbeidet i disse 

tre kompetanseklyngene høsten 2017. 

De tre største kompetanseklyngene i Oslo er undervisnings-, samfunnsvitenskaps-, økonomi 

– og administrasjonsklyngen (20,78 % av lønnstakerne), helse-, økonomi- og 

salgsmedarbeider- samt kultur og idrettsklyngen (13,57 % av lønnstakerne) og salg- og 

serviceklyngen (13,17 % av lønnstakerne). Det vil si at 47,52 % av lønnstakerne i Oslo 

arbeider i disse tre kompetanseklyngene høsten 2017. 

I figurene som følger er kompetanseklyngene gruppert etter avtakende krav til 

formalkompetanse fra venstre mot høyre. I Akershus var det stort arbeidskraftbehov i fire 

kompetanseklynger: innen medisinske yrker, IKT-rådgivningsyrker, håndverksyrker knyttet til 

vareproduksjon, primærproduksjon og bygge- og anleggsvirksomhet. 

Figur 10: arbeidskraftbehovet i kompetanseklynger i Akershus høsten 2017 

 
Kilde: NAV, bearbeidet av AFK 

I Oslo var det arbeidskraftmangel innen kontor- og kundebehandlingsyrker og personlig 

tjenesteyting samt i de samme kompetanseklyngene som i Akershus høsten 2017, med 

unntak for innen medisinske yrker. 
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Figur 11: arbeidskraftbehovet i kompetanseklynger i Oslo høsten 2017 

 
Kilde: NAV, bearbeidet av AFK 

Innen kompetanseklyngene er det mulig å vurdere stramheten i arbeidsmarkedet for 

yrkesgrupper som har nesten sammenfallende kompetanseprofil. En slik gjennomgang viste 

at mens det var stramhet (mangel på arbeidskraft) innenfor enkelte yrkesgrupper i de ulike 

fylkene høsten 2017, så var tilgangen på arbeidskraft god innen yrkesgrupper med nesten 

samme kompetanseprofil/formelle kompetansekrav. Dette viser at arbeidstakere som blir 

arbeidsledige kan finne andre yrkesmuligheter lokalt og regionalt uten alt for stor 

omstilling/behov for ytterligere kompetansetilførsel. Et gjennomgående trekk i 

hovedstadsregionen er at mens det kan være mangel på høyt utdannet arbeidskraft innen en 

kompetansklynge i Akershus (for eksempel innen medisinske yrker), så vil de ikke 

nødvendigvis være mangel på slik arbeidskraft i Oslo. 

Tabell 8: yrkesgrupper med særlig stor mangel på arbeidskraft høsten 2017.  

Yrkesgruppe Akershus Oslo 

IKT-rådgivere X X 

Bønder  X 

Byggearbeidere  X 

Andre håndverksyrker X  

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2018, bearbeidet av Akershus fylkeskommune 

Mangelen på arbeidskraft i primærnæringene i Oslo kan betraktes som en forbigående 

kuriositet. 

God tilgang på høyt utdannet arbeidskraft skaper sin egen etterspørsel 

God tilgang på høyt utdannet arbeidskraft skaper i seg selv etterspørsel etter arbeidskraft 

med høy formalkompetanse.  En undersøkelse av utbyggingen av det norske 

distriktshøyskolesystemet (1967-1990) har nylig påvist at den gradvise, regionale 

utbyggingen av slike høyere utdanningsinstitusjoner skapte en egen etterspørsel etter høyt 
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utdannet arbeidskraft i de regionale arbeidsmarkedene hvor de nye distriktshøyskolene ble 

etablert.10 

Dette kommer også klart frem i Akershus, hvor tilgangen på høyt utdannet arbeidskraft er 

god. I de fleste hovednæringene, og særlig i primærnæringene og i industrinæringene, er 

andelen høyt utdannet arbeidskraft betydelig større i Akershus enn i andre norske fylker: 

Figur 12: Andel av de sysselsatte med høyere utdanning (2017) i ulike næringer

 

Kilde: Telemarksforskning 2018 

Merk at gruvenæringen i figur 12 også omfatter tjenester tilknyttet petroleum og 

gassutvinning. Dette er en betydelig næring i Asker og Bærum. 

Sentraliseringens betydning for ulike yrkesgruppers karrieremuligheter 

Kompetansearbeidsplassutvalget (NOU 2011:3 - Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst 
i hele landet) konstaterte at bo- og arbeidsmarkedsregionene i Norge med det mest 

diversifiserte næringslivet også nesten gjennomgående har vist god utvikling i 

sysselsettingen, både totalt og for arbeidstakere med høyere utdanning siden årtusenskiftet.  

Næringslivet med den bredeste sammensetningen finner vi i de største byene. Arbeidstakere 

har ulike muligheter for å omstille seg, basert på størrelsen til arbeidsmarkedet de tilhører. 

Arbeidstakerne i byene tilhører større lokale og regionale arbeidsmarkeder med flere 

potensielle arbeidsgivere relativt til arbeidstakere i mer perifere strøk, som vil ha mer 

begrensede valgmuligheter i det lokale arbeidsmarkedet. Størrelsen på og bredden i 

arbeidsmarkedet har dermed implikasjoner for arbeidstakernes karrieremuligheter og 

mulighet til å søke en annen, bedre jobb. Noen nye norske forskningsfunn belyser dette:  

                                                
10 P. Carneiro m.fl. (2018), The supply of skill and endogenous technical change: Evidence from a college 
expansion reform. Diskusjonsnotat SAM 16/2018. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole. 
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Leknes (2017) sammenlignet arbeidstakernes sannsynlighet for å foreta jobbskifter på tvers 

av sektorer og yrker i norske byer og på den norske landsbygda 1993-2010. Undersøkelsen 

viser at den enkelte arbeidstakers tilbøyelighet til å skifte yrke og næring henger nært 

sammen med regionale forhold. Formell utdanning ser ut til å spille en rolle for 

jobbskifteatferd, og ikke bare tidlig i yrkeskarrieren. Leknes (2017) fant at høyt utdannede 

arbeidstakere i norske byområder skifter til yrker og sektorer som er relaterte til tidligere yrke 

og sektorer. Arbeidstakere i byområder har høyere sannsynlighet for å skifte til en sektor 

med liknende yrkesstruktur, og til yrker som besittes av arbeidstakere med liknende 

utdanning som det arbeidstakeren hadde i sitt forrige yrke.  

Kann m.fl. (2018) har undersøkt den yrkesmessige og geografiske mobiliteten mellom 

arbeidsledige i Norge som mottok dagpenger 2013-2017. Undersøkelsen viste at det er lav 

sannsynlighet for å flytte blant de arbeidsledige, mens de har større fleksibilitet når det 

gjelder pendling og spesielt yrkesmessig mobilitet. Mobiliteten varierer mellom arbeidsledige 

i ulike fylker. I Norge er flytting i forbindelse med jobbskift er minst vanlig i Oslo og Akershus. 

Pendling er derimot mest vanlig i fylkene rundt Oslo og Akershus. Den yrkesmessige 

mobiliteten ble undersøkt i lys an nedgangskonjunkturen som rammet den norske 

oljenæringen i 2014.  

Undersøkelsen viste at hele 38 prosent av de arbeidsledige hadde byttet yrke når de igjen 

kom ut i jobb. Det å bytte yrke var 2013-2017 mest sannsynlig i Hedmark og Finnmark (om 

lag 20 % vanligere enn i referansefylket Oslo) og minst sannsynlig i ‘oljefylkene’ Rogaland, 

Møre og Romsdal og Hordaland (cirka 5-10 % mindre vanlig enn i Oslo).  I ‘Vikenfylkene’ 

Østfold, Akershus og Buskerud var sannsynligheten for å bytte yrke for å komme ut av 

arbeidsledighet størst i Østfold, og minst i Buskerud.  

Fra år 2000 til 2017 har det vært en vekst i antall sysselsatte på i Norge på 378 000. Yrker 

som krever kompetanse på et nivå som svarer til høyere utdanning, har samtidig hatt en 

vekst på 392 000. Det innebærer at det har vært en kraftig vridning bort fra yrker med 

kompetansekrav svarende til utdanning på videregående- eller grunnskolenivå (Næsheim 

2018). 

Fra år 2000 har det vært en sterk vekst i næringer som tradisjonelt har hatt en stor andel 

høyt utdannede. Dette er tydelig i Oslo og Akershus, hvor sysselsettingsveksten 2008-2017 

var særlig stor innen helse- og sosialtjenester, undervisning og offentlig 

administrasjon/forsvar og sosialforsikring: 

  



Kunnskapsgrunnlag – Regional plan for kompetanse i Akershus 

21 

Figur 13: endringen i andel sysselsatte 2008-2017 etter hovednæring. Oslo og Akershus 

 
 

Dette forklarer likevel bare drøyt halvparten av veksten i akademiker- og høyskoleyrkene. 

Resten av veksten kan dels skyldes at virksomhetene har endret måten produksjonen skjer 

på, men også at flere næringer i større grad enn før produserer varer/tjenester som krever 

høyere kompetanse blant de ansatte. Det grønne skiftet er et eksempel på denne 

overgangen: 

Det grønne skiftet 

Sammenhengen mellom næringsstruktur og behovet for strategisk kompetanseutvikling er 

tydelig i enkelte deler av næringslivet, men ikke i andre. Amerikanske økonomiske geografer 

undersøkte for et tiår siden om man kan lese ut yrkesstrukturen i sju ulike storbyområder ut 

fra næringsstrukturen aleine, og fant at sammensetningen av ulike yrkesgrupper og 

koplingen til ulike bransjer var tydelig i lokalt og regionalt rettet næringsliv, og i enkelte 

modne eksportnæringer / industrinæringer.11 I nye bransjer, høyteknologibedrifter og 

forretningsmessig tjenesteyting er det mye vanskeligere å ha en formening om hvilken 

yrkesstruktur disse mer innovative delene av den regionale økonomien består av. I slike 

tilfeller vil målrettet innsats for kompetanseoppbygging rettet mot utvalgte bransjer få helt 

andre resultat enn om tiltakene var rettet mot spesifikke yrkesgrupper. ‘Det grønne skiftet’ gir 

i seg selv ingen pekepinn om hva som blir framtidige vekstyrker. 

I regionalt utviklingsarbeid har søkelyset det de siste årene særlig blitt rettet mot 

teknologiyrker, de såkalte STEM-yrkene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). I 

Norge står STEM-utdanninger for 19,65 % av alle planlagte studieplasser innen høyere 

utdanning per april 2019, en økning fra 18,32% av alle studieplasser i høyere utdanning fire 

år tidligere (april 2015). I Norge økte antallet planlagte studieplasser innen STEM-
utdanninger fra 9 744 i april 2015 via 10 447 i april 2017 til 11 502 i april 2019.12 

FINN.no har i sin Jobbindeks for desember 2017 redegjort for fordelingen av utlyste 

teknologistillingsfunksjoner i de ulike fylkene 2015-2017. FINN har en egen avgrensing av 

teknologistillingsfunksjoner, og den er litt annerledes enn det som vanligvis legges inn i 

                                                
11 E. Barbour og A. Markusen (2007), Regional occupational and industrial structure: does the one imply the 
other? International Regional Science Review bind 30 nr. 1, s. 1-19. 
12 Kilde: Samordna opptak. 
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STEM-yrkene.13 I følge FINN.no, som omfatter ca. 80 % av alle stillinger som lyses ut 

offentlig i Norge, så har godt over halvparten av alle teknologistillingene som har blitt lyst ut i 

Norge 2015-2017 vært lokalisert til Oslo og Akershus.  

Tabell 9: Stilling ledig-annonsering innen STEM-yrker i Viken 2015-2017 

 2015 2016 2017 Endring i prosentpoeng 2015-

2017 

Oslo 45,2 % 47,4 % 42,6 % -2,6 % 

Akershus 10,7 % 11,2 % 11,5 % 0,8 % 

Oslo/Akershus 55,9 % 58,6 % 54,1 % -1,8 % 

Østfold 1,5 % 2,4 % 2,1 % 0,5 % 

Buskerud 3,0 % 3,7 % 3,3 % 0,3 % 

Viken 15,2 % 17,3 % 16,9 % 1,6 % 

Kilde: FINN.no 

Tall fra samordna opptak våren 2018 viser at det var godt samsvar mellom tilgangen på 

STEM-jobber i de ulike fylkene og andelen av søkerne til høyere utdanningsinstitusjoner fra 

de samme fylkene som søkte seg til STEM-utdanninger i de tre fylkene. Andelen av søkerne 

til samordna opptak våren 2018 som hadde sitt førsteønske til STEM-utdanninger (tekno, 

realfag, IKT) fordelte seg slik: 

▪ Østfold  14,5 % av førsteønskene til STEM-utdanninger   

▪ Akershus  18,8 % av førsteønskene til STEM-utdanninger 

▪ Buskerud  16,1 % av førsteønskene til STEM-utdanninger 

Andelen lønnstakere sysselsatt i STEM-yrker er betydelig høyere i Oslo og Akershus enn i 

Østfold og Buskerud. Amerikanske arbeidslivsforskere hevder at regionale utviklingsaktører 

fokuserer i overkant mye på STEM-yrkene (og arbeidstakernes formelle utdanningsnivå) i sin 

regionale utviklings-strategier, og at sosiale og kognitive egenskaper (‘soft skills’) kan være 

vel så viktige for den regionale velferdsutviklingen.14 Utviklingsaktørene må ta utgangspunkt i 

sin egen unike regionale næringsstruktur, og forstå hvilke kompetansebehov disse utløser: 

«Findings suggest that policymakers may be overestimating the importance of STEM 

knowledge requiring a bachelor’s degree or higher and undervaluing the importance of soft 

skills such as communication and critical thinking. Moreover, results indicate that regions 

may be best served by crafting distinct human capital interventions that reflect the particular 

needs of their mix of industry.»  

                                                
13 Stillingsfunksjoner som inngår i FINN.no sine «teknologifunksjoner»: Markedsfører, teknisk service, 

sikkerhet, produktledelse, forretningsutvikling og strategi, design, teknisk personell, prosjektledelse, 

analyse, ingeniør, IT utvikling, PR og informasjon, IT drift og vedlikehold, teknisk tegner.  
14 F. Stewart (2015), The job of human capital: what occupational data reveal about skill sets, 

economic growth, and regional competitiveness. PhD-studie (Urban Studies and Public Affairs), 

Cleveland State University. F. Stewart (2018), STEM and the local economy. Do regions reap the 

benefit of a STEM-educated workforce? Upjohn Institute Employment Research Newsletter Bind 25 

nr.1, s. 1-4. https://doi.org/10.17848/1075-8445.25(1)-1 

https://doi.org/10.17848/1075-8445.25(1)-1
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Det finnes imidlertid tegn som tyder på det motsatte: 

Europeiske og amerikanske miljøøkonomer har nylig publisert studier av hvordan innføringen 

av ulike klimatiltak og miljøreguleringer har påvirket etterspørselen etter forskjellige former 

for kompetanse i næringslivet fra 1995-2011 (i EU) og 2006-2014 (i USA). Endringene de 

påviser er de samme som vi ser som følge av økt globalisering, digitalisering og 

automatisering: manuelle jobber blir erstattet av høyteknologiske og tjenesteytende jobber 

som fordrer høyere utdanning – det vil si yrker med et høyere innslag av ikke-rutinemessige, 

kognitive arbeidsoppgaver. Dette kommer delvis til erstatning for jobber med 

arbeidsoppgaver som krever mer sosial, interaktiv kompetanse. Konklusjonen er at for å 

møte det grønne skiftet er det naturlig å ta utgangspunkt i å videreutvikle utdanninger og 

yrker knyttet til teknologiske, naturvitenskaplige fagfelt og ingeniørfagene. Disse forfatterne 

løfter særlig fram behovet for ingeniørkompetanse som kan bidra til å designe og framstille 

nye teknologiske løsninger, sammen med ledelseskompetanse og systemforståelse som kan 

bidra til å implementere og overvåke nye, bærekraftige løsninger. 

Kompetansestrategisk skulle dette innebære at målrettede ordninger for etter- og 

videreutdanning som retter seg mot særskilte teknologiområder eller bransjespesifikke tiltak i 

så fall vil være mer treffsikre for å møte det grønne skiftet enn generelle tiltak som tar sikte 

på å øke kapasiteten i høyere utdanning. 

Disse to undersøkelsene fant ingen nedgang i sysselsettingen i forurensende, ‘brune’ 

næringer som følge av innføringen av grønn teknologi. I stedet skapte dette økt etterspørsel 

etter ny teknologi og nye ingeniørtjenester. Undersøkelsene avdekket videre at 

kompetansegapet mellom ‘brune’ og ‘grønne’ jobber er relativt lite, og at det behøves relativt 

liten omstilling av arbeidsoppgaver i forurensende, ressursbaserte næringer for i stedet å 

berede disse for det grønne skiftet.15 

Forskningen både fra USA og Europa indikerer at kompetanseutvikling innen STEM-yrker 

som i dag er knyttet til forurensende energiproduksjon kan bli særlig viktig som en del av det 

grønne skiftet.16 Denne omvandlingen av ‘brune’ yrker til ‘grønne’ yrker innebærer at regional 

omstilling og kompetanseutvikling i fylker hvor den norske olje- og gassnæringen i dag utgjør 

en viktig del av det regionale næringslivet (Rogaland, Hordaland, Akershus)17 har et stort 

potensiale, og kan følgelig bli særlig relevant som en del av det regionale 

kompetansepolitiske arbeidet i norske oljefylker. Særlig Asker og Bærum har en sterk 

konsentrasjon av leverandører av tekniske tjenester til petroleumssektoren. 

På den annen side er det ikke mulig å avgrense grønne yrker i to ulike typer – yrker som er 

grønne og yrker som ikke er grønne. Grønne yrker befinner seg langs et kontinuum18, men 

                                                
15 FNs miljøprogram definerer grønne jobber som jobber innen jordbruk, vareproduksjon, forskning og 
utvikling, administrative områder og serviceaktiviteter som gir et signifikant bidrag til å bevare eller 
gjenopprette et godt miljø. I praksis kan dette være arbeidsplasser som beskytter økosystemene og det 
biologiske mangfoldet, reduserer material-, vann og energibruk, avkarboniserer økonomien og minimerer 
eller eliminerer alle former for forurensning (Kilde: Wikipedia). 
16 F. Vona m.fl. (2018), Environmental Regulation and Green Skills: An Empirical Exploration. Journal of the 
Association of Environmental and Resource Economists bind 5 nr. 4, s. 713-753. G. Marin og F. Vona 
(2018), Climate Policies and Skill-Biased Employment Dynamics: Evidence from EU countries. Sciences Po 
OFCE arbeidsnotat nr. 23 (juni). Paris: Sciences Po. 
17 E. Vatne (2018), Sysselsetting i petroleumsvirksomhet 2017. Omfang og lokalisering av ansatte i 
oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustrien. SNF-rapport 01/18. Bergen: Samfunns- og 

næringslivsforskning AS. 
18 A. Bowen, K. Kuralbayeva og E.L. Tipoe (2018) Characterising green employment: the impacts of 
‘greening’ on workforce composition. Energy Economics bind 72 side 263-275. 
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omfatter for en stor del yrker hvor det er krav til høyere utdanning. Dette gjør at det vi 

betrakter som grønne yrker vil være overrepresenterte i sentrale, urbane områder. 

En begrenset studie fra 2014 viste at de skandinaviske landene, og særlig Norge og 

Danmark, har et særlig høyt innslag av grønne yrker.19 For Akershus’ del innebærer dette at 

økt sysselsetting særlig i kompetanseklynger som sivilingeniører/realister, ingeniører m.v., 

elektrikere/elektronikere og primærnæringer/bygg&anlegg/vareproduksjon vil innebære en 

god beredskap for å møte det grønne skiftet.   

Etter- og videreutdanning og livslang læring i 

arbeidslivet 

Kompetanse Norges virksomhetsbarometer 2017 viste at  

▪ Virksomheter med flere ansatte deltar i større grad i formell utdanning, 

▪ Ansatte i offentlige virksomheter deltar mer i formell utdanning enn ansatte i private 

virksomheter, 

▪ Virksomhetene finansierer det meste av opplæringen som de ansatte deltar i, 

▪ Virksomhetenes ansatte deltar i mindre grad i formell utdanning enn på kurs som gir 

sertifisering, og i ikke-formelle opplæringstiltak, 

Det er en utfordring i kartlegginger av omfanget av etter- og videreutdanningsaktiviteter i 

arbeidslivet at disse sjelden drøfter omfanget geografisk, eller ut fra virksomhetenes 

sentralitet. I 2013 gjennomførte NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

høyere utdanning) en del tematiske studier av læring og omfanget av 

kompetanseinvesteringer i arbeidslivet hvor også regionale forhold ble tatt med som 

forklaringsfaktorer.  Med hensyn til arbeidstakernes deltakelse i etter- og videreutdanning, og 

omfanget av kompetanseinvesteringer i næringslivet i Oslo/Akershus, kunne NIFU blant 

annet konstatere at: 

▪ Høyt utdannede deltar mest: sannsynligheten for å delta i læring høyere for sysselsatte 

som er på et høyere utdanningsnivå enn de som har grunnskoleutdanning.  

▪ Kvinner deltar mer enn menn, også innenfor samme yrke- eller utdanningsgruppe. 

▪ Kompetanseinvesteringene i formell videreutdanning og kurs og annen uformell 

opplæring er høyere i Oslo og Akershus enn i andre norske fylker.  

▪ I Oslo og Akershus er arbeidsgivernes andel av kompetanseinvesteringene relativt lave. 

Det er mye egeninnsats for kompetanseheving blant arbeidstakerne i Oslo og Akershus. 

▪ Det er en klar sammenheng mellom størrelsen på kompetanseinvesteringene og nærhet 

til storby – jo nærmere Oslo sentrum, jo større er kompetanseinvesteringene. 

▪ Små og mellomstore bedrifter satser primært på mer uformelle kompetansehevingstiltak 

(kurs, opplæring). 

At det er mange små og mellomstore bedrifter i Norge, kan isolert sett trekke 

kompetanseinvesteringene ned. Slike bedrifter kan mangle oversikt over virksomhetens 

kompetansebehov, ha mindre kapasitet til organisasjonsutvikling og ha fravær av 

stordriftsfordeler. I tillegg er tid og ressurser en utfordring i slike virksomheter, som ofte har 

en sterk driftsorientering som gjør det vanskelig å sette inn vikarer. 

                                                
19 B. Colijn (2014), Green jobs in Europe and the increasing demand for technical skills. NEUJOBS 
arbeidsnotat nr. 1-2014 (Januar).  
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Samtidig bidrar etter- og videreutdanningsaktiviteter til økt mobilitet og produktivitet i 

arbeidslivet: 

▪ Videreutdanning ser ut til å gi forbedret yrkesdeltakelse og yrkesstatus for den enkelte.  

▪ Det er betydelig større økonomisk avkastning av videreutdanning på universitet- og 

høgskolenivå enn av å ta videreutdanning på videregående skolenivå. Minst avkastning 

er det av å ta videreutdanning på allmennfaglig videregående nivå.  

▪ En stor andel av avkastningen både av formell videreutdanning og av opplæring kan 

tilskrives at personene bytter arbeidsplass, yrke eller næring. 

▪ I bransjer i privat sektor med høyt videreutdanningsnivå (elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannsforsyning, IKT, finansierings- og forsikringsvirksomhet, omsetning og drift av 

fast eiendom, faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, og forretningsmessig 

tjenesteyting) gir videreutdanningen betydelige positive effekter på produktiviteten i 

virksomhetene.  

I Norge deltar innvandrere som er yrkesaktive i tilnærmet like stor grad i EVU som 

yrkesaktive som ikke har innvandrerbakgrunn. Liv Anne Støren har nettopp publisert en 

artikkel om innvandreres deltakelse i EVU i arbeidslivet i samarbeid med sin kollega Pål 

Børen på NIFU (ref.). Støren/Børen konstaterer at situasjonen i Norge er relativt lys blant 

innvandrere som allerede er i arbeid mht. EVU-deltakelse, og gir ordningen 

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA/BKF) – nå Kompetansepluss* - mye av æren for dette. 

Kompetansepluss* (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere 

voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og 

utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetansepluss består av to 

ulike ordninger – Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet. 

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass. 

Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten. 

Siden 2006 er ordningen utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner i 2017. I 2015 

kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring. Over 60 000 arbeidstakere har 

fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, 

bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev. 

Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. 
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Utenforskap og arbeidsmarkedstiltak for unge 

Voksne uten fullført grunnskole eller videregående opplæring er særlig utsatte på 

arbeidsmarkedet. Flere av fylkene rundt Oslofjorden har en særlig utfordring i å gi unge som 

ikke er i utdanning, opplæring eller arbeid innpass i arbeidslivet. I disse fylkene er andelen 

unge (15-29 år) som ikke er i utdanning, opplæring eller arbeid20 særskilt høy sammenlignet 

med andre norske fylker.  

 

Figur 14: prosentandel 15-24 åringer 

NEET, etter landsdel. 

Kilde: 

Eurostat 

(2018) 

Kart 1: andel 15-29 åringer NEET (2014) 

Kilde: OECD (2018) 

 

 

Eurostats tall fra 2017 gjengitt i kompetansebehovutvalgets 2. rapport viser samtidig at i 

Norge var andelen NEETs i alderen 15 - 34 år minst i byene, og størst i distriktene. 

Kompetansebehovutvalget konstaterer ellers at 

▪ Frafallet i videregående opplæring er høyere i Norge enn mange andre land i OECD. 

Det er et særlig stort frafall i yrkesfaglig opplæring, noe som blant annet skyldes svake 

grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen. 

▪ Manglende læreplasser, særlig på noen opplæringsprogram, er også en viktig årsak til 

frafall. 

▪ Mange er utenfor yrkes- og samfunnslivet grunnet helseutfordringer, blant unge dreier 

det seg ofte om sosiale og psykiske utfordringer. 

▪ Norge har lav andel utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET) sammenlignet med 

andre land i OECD. Gruppen NEET i Norge er derfor en mer selektert gruppe og står 

lenger fra arbeidslivet enn tilsvarende gruppe i andre land. Andelen som ikke har fullført 

videregående opplæring er også større i Norge enn i OECD-gjennomsnittet. 

En kunnskapsoversikt21 om effekter av ulike arbeidsmarkedstiltak for arbeidstilbud og 

sysselsetting, utarbeidet for Sysselsettingsutvalget (NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring — 

Tiltak for økt sysselsetting), konkluderte nylig med at det er påvist positive effekter av 

opplæringstiltak for NEETs i Norge, både under og etter tiltaksdeltakelsen. Opplæringstiltak 

har overveiende positive effekter på overgang til jobb for lavt utdannet ungdom. 

                                                
20 Gjerne omtalt som NEETs – Not in Employment, Education or Training. 
21 K. von Simpson (2019), Kunnskapsoversikt: Effekter av arbeidsmarkedstiltak mv på arbeidstilbud og 
sysselsetting, norske erfaringer (januar 2019). Oslo: Institutt for samfunnsforskning. 
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Vikarbyråarbeid ser også ut til å fungere godt for ungdom, både sammenlignet med ordinære 

arbeidsmarkedstiltak og med det å gå arbeidsledig i samme periode. 

I forhold til kompetanseutvikling peker den samme gjennomgangen på at opplæringstiltak, 

både brukt alene og som første tiltak i kjede med arbeidspraksis/lønnstilskudd (train-then-

place) bør rettes inn mot personer som i utgangspunktet har behov for økt kompetanse. 

Innvandrere, lavt utdannede og ungdom er alle grupper som ser ut til å ha spesielt godt 

utbytte av slike opplæringsstrategier. 

Kompetansebehovet i Viken på lang sikt 

Telemarksforskning laget høsten 2018 en enkel prognose over arbeidskraftsbehov i Viken 

fram mot 2040.22 Anslaget for rekrutteringsbehovet av arbeidskraft til ulike bransjer i Østfold, 

Akershus og Buskerud 2017-2040 er en enkel lineær framskriving basert på endringene i 

sysselsetting og utdanningsnivå i de ulike bransjene regionalt 2000-2017. Framskrivingen tar 

også hensyn til forventet avgang fra arbeidsstyrken (gjennom alderspensjonering m.m.) i de 

tre fylkene i årene fram mot 2040. 

Telemarksforsknings prognose bygger på at næringslivets attraktivitet i hhv. Buskerud, 

Akershus og Østfold ikke endres i forhold til situasjonen slik den var i 2017. Regionale 

forskjeller i arbeidsstyrkens utdanningsnivå opprettholdes med andre ord fram mot 2040. 

Figur 15-16: dekomponert utdanningsnivå (avvik fra landsgjennomsnittet) i fylker og 

delregioner. Andel av arbeidsplassene med minst kort høyere utdanning (bachelor) 2017 

 

Kilde: SSB, bearbeidet av Telemarksforskning 

Av figurene over ser vi at det kun var næringslivet i Oslo, Akershus og Hordaland av de 

norske fylkene som hadde en høyere andel av arbeidsplassene med minst kortvarig høyere 

utdanning (utdanning på bachelornivå) enn det sammensetningen av den regionale 

næringsstrukturen skulle tilsi, det vil si at den oransje delen av de liggende kolonnene 

staples mot høyre. Mye av dette skyldes den store opphopningen av sysselsatte med lang 

høyere utdanning i Oslo og deler av Akershus. På delregionalt nivå ser vi denne 

konsentrasjonen tydeliggjort til Oslo, nye Asker og Bærum samt Kongsberg/ 

Numedalsregionen. Norge er delt inn i 83 delregioner, og tallet i parentes etter 

delregionnavnet i figuren over til høyre angir delregionens rangering på nasjonalt nivå i 2017. 

                                                
22 K. Vareide (2018), Kompetansebehov Viken. Upublisert presentasjon (16. november). 
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Vi ser at alle pallplasseringene på delregionnivå - (1), (2) og (3) - tilfaller delregioner i 

Oslo/Viken. 

Telemarksforsknings prognose, basert på hovedalternativet for nasjonal vekt og middels 

attraktivitet i næringslivet i alle tre fylker, anslår at arbeidslivet i Viken til sammen må tilføres 

476 318 nye arbeidstakere fram mot år 2040. 51,9 % av denne arbeidskraften må tilføres 

arbeidslivet i Akershus (247 153 nye arbeidstakere), mens det resterende 

arbeidskraftsbehovet fordeler seg noenlunde likt på Østfold (115 554 nye arbeidstakere) og 

Buskerud (113 611 nye arbeidstakere). 

Med hensyn til prognosene for arbeidskraftens formelle utdanningsnivå er behovene noe 

forskjellig i de ulike fylkene. Den lineære framskrivingen forutsetter at Østfold, Akershus og 

Buskerud vil ha de samme ulikhetene i næringsstruktur i 2040 som i 2017. Da blir det 

forventede, relative behovet for arbeidskraft kun med fullført videregående skole i 2040 størst 

i Østfold, og minst i Akershus. For Akershus viser denne prognosen at behovet for ny 

arbeidskraft med høyere utdanning og fagskoleutdanning (i absolutt forstand) blir markert 

større i Akershus enn i Buskerud og Østfold til sammen i 2040. 

Tabell 10: Prognose for rekrutteringsbehov ny arbeidskraft 2017-2040, fordelt etter 

utdanningsnivå. Middels nasjonal vekst, middels næringsattraktivitet. 

Fylke Til og med 

fullført VGO 

Fagbrev Kort høyere 

utdanning 

Lang høyere 

utdanning 

Sum 

Østfold 60,6 % 2 % 27,3 % 10 % 100 % 

Akershus 50,6 % 2,7 % 32,9 % 13,8 % 100 % 

Buskerud 57,6 % 2,5 % 28,6 % 11,3 % 100 % 

Kilde: K. Vareide (2018) 


