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Sammendrag

De siste tiårene har etterspørselen etter akademi-

Hovedforklaringen på den sterke veksten i antall

kere økt i alle deler av arbeidsmarkedet. I 2000

akademikere er at næringsliv og offentlig sektor må

hadde 5,7 prosent av alle sysselsatte mer enn fire

løse stadig mer kompliserte oppgaver. Kravet til så

års utdanning fra høyskole eller universitet. I 2015

vel dybdekunnskap som systemforståelse øker. I til-

hadde akademikerandelen vokst til 10,4 prosent. I

legg har Norge komparativt fortrinn i salg av akade-

samme periode vokste antall sysselsatte i Norge

misk kompetanse, rett og slett som følge av at det

med 14 prosent. Akademikersysselsettingen mer

norske lønnssystemet gir relativt lave akademikier-

enn doblet seg i samme periode, fra 130 tusen til

lønninger og relativt høye lønninger for personer

268 tusen, jf. figur 1.

med lite utdanning.

Figur 1. Historisk fordeling av akademikere i arbeidsstyrken etter fagområde
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Kilde: SSB

Norges kompetanseetterspørsel i årene framover vil

Samfunnsøkonomisk analyse har for egen del

dels følge av hvilke samfunnsoppgaver som skal lø-

endret enkelte av forutsetningene som ligger til

ses og dels av andre lands etterspørsel etter norske

grunn for SSBs framskrivninger. Vi har spesielt lagt

varer og tjenester. Kompleksiteten i oppgavene som

til grunn en raskere innfasing av ny teknologi i alle

skal løses og global konkurranse bidrar til at det vil

deler av det norske arbeidsmarkedet. Dette følger

stilles sterkere krav til at vi har tilstrekkelig tilgang til

av en antakelse om mindre arbeidsinnvandring i

relevant kompetanse av høy kvalitet.

årene som kommer, og at arbeidskraft med lav kompetanse fortsetter å være relativt høyt lønnet. I til-

I dette prosjektet har vi framskrevet behovet for aka-

legg forutsettes en raskere overgang til næringsvirk-

demisk arbeidskraft, basert på oppdatert kunnskap

somhet som er forenlig med en mer aktiv klimapoli-

om dagens arbeidskraftbehov og SSBs modellap-

tikk.

parat for framskriving av framtidig behov, fordelt på
ulike utdannings- og yrkesgrupper, se Dapi mfl.

Teknologiske løsninger vil føre til at noen av dagens

(2016) og Cappelen mfl. (2013).

oppgaver og yrker blir redusert i omfang eller til og
med forsvinner. Selv om sannsynligheten for å bli
utkonkurrert av digitale løsninger varierer mellom
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yrker, er det all grunn til å regne med størst effekt i

Alle endringene trekker i retning av at akademiker-

yrker preget av rutinebaserte arbeidsoppgaver. I

andelen i arbeidsstyrken vil vokse raskere enn hva

praksis er dette typisk innen yrker som krever lav

som hittil har vært lagt til grunn, jf. figur 2. Figuren

formell utdanning. Vi forutsetter at andelen syssel-

under

satte med lite formell utdanning vil fortsette å falle.

(Samfunnsøkonomisk analyse (2017)) med to

sammenlinger

vår

framskrivingsbane

framskrivinger gjennomført av SSB.

Figur 2. Behovet for lang høyere utdannelse i de tre ulike framskrivingsbaner
450

Tusen personer

400
350

300
250

Dapi mfl. (2016)

Samfunnsøkonomisk analyse (2017)

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

200

Cappelen mfl. (2013)
Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

Vi finner en utvikling i retning av økt bruk av

Det er lite som tyder på Norge er mer attraktivt for

akademisk

næringslivet,

akademisk arbeidskraft enn andre Vest-europeiske

samtidig som akademiske utdanninger sprer seg på

kompetanse

land, blant annet som følge av at det norske lønns-

flere næringer enn tidligere. Eksempelvis øker

systemet med relativt små lønnsforskjeller mellom

etterspørselen

samfunnsvitenskapelig

høyt og lavt utdannet arbeidskraft. Vår vurdering er

utdanning, mens etterspørselen etter sysselsatte i

derfor at framtidig behov for akademisk arbeidskraft

samfunnsvitenskaplige yrker faller. Dette tilsier at

er en nasjonal utfordring som må møtes gjennom

personer med samfunnsvitenskaplig utdanning

nasjonale investeringer i høyere utdanningsinstitu-

benyttes i andre yrker.

sjoner.

etter

i

hele

Næringspolitisk tilsier poengene over at det er en
robust strategi og fortsatt stimulere utvikling av
kunnskapsintensive næringer, uavhengig av sektor.
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Innledning

Samfunnets etterspørsel etter kompetanse og ulike

▪

yrkesgrupper har alltid vært i endring. De siste tiårene har spesielt etterspørselen etter arbeidskraft

Drøftet hvilke implikasjoner forholdene har for
valg av forutsetninger for framskrivningen

▪

Gjennomført en framskrivning i tråd med

med høyere akademisk utdanning økt markant. En

Statistisk

følge av dette er at arbeidskraft med akademisk ut-

framskrivning av utdanningsetterspørsel, koblet

sentralbyrås

(SSBs)

modell

for

danning utgjør en stadig økende andel av alle sys-

med hvilke yrker akademikere har

selsatte i landet. Hovedforklaringene er at næringsliv og offentlig sektor må løse stadig mer kompli-

SSBs framskrivinger bygger på trendutviklinger fra

serte oppgaver og at ulike typer verdikjeder blir mer

fortiden sammen med antakelser som påvirker den

spesialiserte og oppdelte. I tillegg bidrar Norges

framtidige utviklingen. Hovedformålet med SSBs

sammenpressede lønnssystem til at arbeidskraft

framskrivinger er å bidra med informasjon om mu-

med høy kompetanse er relativt billig.

lige framtidige ubalanser, slik at tiltak kan settes i
verk for å motvirke eventuelle gap mellom etterspør-

Norges kompetanseetterspørsel i årene framover vil

sel etter utdanning og utdanningstilbud. Den siste

dels følge av hvilke samfunnsoppgaver som skal lø-

framskrivingen er dokumentert i Dapi mfl. (2016).

ses og dels av andre lands etterspørsel etter norske
varer og tjenester. Kompleksiteten i oppgavene som

Vi har supplert SSBs analyser med andre analyser

skal løses og global konkurranse bidrar til at det vil

og tilnærminger for å utvide informasjonsgrunnlaget

stilles sterkere krav til at vi til enhver tid har tilstrek-

om etterspørselen etter akademikere i årene fram-

kelig tilgang til relevant kompetanse av høy kvalitet.

over.

Hvordan utviklingen framover vil bli er naturligvis

Vi har også trukket på et større arbeidsverksted

usikker. Selv om det er grunn til å anta at etterspør-

med deltagelse fra Akademikernes ulike medlems-

selen etter akademikere fortsatt vil øke, er det usik-

foreninger, som alle har verdifull kunnskap om ut-

kert hvor mye og det er usikkert hvilke akademiske

viklingstrekk som påvirker etterspørselen etter egne

utdanninger som vil bli mest etterspurt. Noen end-

medlemmer.

ringskrefter vil skape endringer i kompetanseetterspørselen etter akademikere som er relativt godt
forstått, mens andre er langt mer usikre.

Ved å sammenholde informasjon fra både arbeidsverkstedet, internasjonal litteratur om globale utviklingstrekk og tidligere forsightprosjekter om framti-

I dette prosjektet har vi framskrevet behovet for aka-

dig kompetanseetterspørsel1, med SSBs framskriv-

demisk arbeidskraft, basert på oppdatert kunnskap

ninger lager vi framskrivingsbaner for akademikere.

om dagens arbeidskraftbehov, modeller for framtidig arbeidskraftbehov og fordeling på ulike utdannings- og yrkesgrupper.
Som grunnlag for framskrivingen har vi:

Det er viktig å understreke at alle framskrivningene
er basert på viktige antagelser om framtidig næringsstruktur og hvilken type arbeidskraft enkeltnæringer vil ha behov for. Felles for alle framskrivningen er også at de baseres på et modellapparat

▪

Drøftet hvilke forhold som er særlig relevante

som gjør at summen av all sysselsetting er konsis-

for etterspørselen etter akademikere framover

tent med antagelsen om framtidig arbeidsstyrke.

1 Se: For Kunnskapsdepartementet (2016), Scenarioanalyse - framtidig
kompetanseetterspørsel i Norge og for Kunnskapsdepartementet (2015),
Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov.
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1

Det vil si at vekst i en næring eller utdanningsgruppe

Alle endringene trekker i retning av at akademiker-

må motsvares av lavere vekst eller nedgang i en an-

andelen i arbeidsstyrken vil vokse raskere enn hva

nen, gitt forutsetningen om samlet arbeidsstyrke i

som hittil har vært lagt til grunn. Våre anslag for

landet.

framtidig etterspørsel etter akademikere vil derfor
avvike fra det som er publisert fra SSB, selv om vi

Endringene i forhold til forutsetningene i SSBs fram-

benytter det samme modellverktøyet.

skrivinger er:
Dette notatet dokumenterer resultater av og forut▪

Et mer moderat nivå for innvandring

setningene i modellberegningen av framtidens be-

▪

En lavere sysselsettingsandel

hov for akademikere.

▪

Økt bruk av teknologi i de aller fleste næringer

▪

og sektorer

Prosjektet er

En raskere overgang til næringsvirksomhet som

organisasjonen Akadmikerne.

er forenlig med en aktiv klimapolitikk

2
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utført på

oppdrag

fra

hoved-

2

Framskriving av behovet for akademikere

Framskrivinger bygger i hovedsak på trendutvik-

I dette kapittelet går vi gjennom hvordan våre fram-

linger fra fortiden, men også antakelser som påvir-

skrivinger er gjennomført. Kapittelet gir en kort me-

ker den framtidige utviklingen. I dette prosjektet har

todisk beskrivelse av hvordan framskrivingene gjen-

vi framskrevet behovet for ulike typer yrker og ut-

nomføres. Dette inkluderer en gjennomgang av

danning, med særskilt oppmerksomhet rettet mot

hvilke forutsetninger som kan endres for å påvirke

akademikere. Framskrivingene skal bidra med infor-

framskrivingsbanene og hvordan banene tallfestes.

masjon om mulige framtidige ubalanser, slik at tiltak

Våre resultater presenteres i kapittel 4.

kan settes i verk for å motvirke eventuelle gap mellom tilbudet og etterspørselen etter akademikere.

2.1

Modellen for framskrivinger av kompetanseetterspørsel

I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i den siste framskrivingen til SSB, som er dokumentert i Dapi, Gjef-

Mange land har utviklet framskrivingsmodeller for å

sen, Sparrman og Stølen (2016). Framskrivingene i

få kunnskap om etterspørselen etter ulike typer ar-

Dapi mfl. (2016) er en oppdatering av Cappelen mfl.

beidskraft i framtiden. I en oversikt av Wilson mfl.

(2013), og viser utviklingen i etterspørselen etter

(2004) konkluderes det med at ”beste praksis” har

ulike typer arbeidskraft i Norge fram til 2035.

vært å benytte en makroøkonomisk modell med
flere næringer som leverer til hverandre (kryssløp). 2

For å forstå framtidig behov for akademisk arbeids-

Dette gjøres i dette prosjektet.3

kraft, har vi tatt utgangspunkt i disse framskrivingene, men vi har justert flere av forutsetningene.

SSB tallfester framtidig behov for akademikere ved

Endringene i forhold til forutsetningene i SSBs fram-

å benytte anslag for framtidig sysselsetting fra den

skrivinger er:

makroøkonomiske modellen MODAG. I modellen
skilles det mellom produkter og næringer, og et stort

▪

Et mer moderat nivå for innvandring

▪

antall sluttanvendelser av produktene spesifiseres.

En lavere sysselsettingsandel

▪

Videre har produktene forskjellige priser avhengig

Økt bruk av teknologi i de aller fleste næringer

av tilgang (norsk eller utenlandsk produsert) og an-

og sektorer

vendelse (eksport- eller hjemmemarkedet).

▪

En raskere overgang til næringsvirksomhet som
er forenlig med en aktiv klimapolitikk

Modellen gir en fyldig beskrivelse av hvordan endringer i næringsstruktur påvirker den samlede ar-

Justeringene er gjort basert på egne analyser og et

beidskraftetterspørselen. Ved hjelp av enkle forde-

arbeidsverksted med Akademikernes medlemsfore-

lingsnøkler blir etterspørselen fordelt etter fagom-

ninger. En oppsummering av forhold som ble truk-

råde innenfor fem utdanningskategorier.

ket fram som viktige for etterspørselen etter akademisk utdannelse og akademiske yrker på arbeids-

Hensikten med å ta utgangspunkt i SSBs framskri-

verkstedet, er oppsummert i kapittel 3.

vinger er å sikre at de makroøkonomiske sammenhengene går opp. I praksis vil dermed høy etter-

2

I Norge har vi hatt et slikt modellsystem for framskriving av etterspørselen
etter ulike typer arbeidskraft siden 1993. De tre siste oppdateringene var
Bjørnstad mfl. (2008), Bjørnstad mfl. (2010) og Cappelen mfl. (2013).

3

I Norge har framskrivingene også blitt gjort på tilbudet av arbeidskraft
etter ulike utdanningsgrupper, i hovedsak basert på mikrosimuleringsmodellen MOSART. I denne rapporten skal vi imidlertid kun fokusere på etterspørselen og har derfor utelatt tilbudsframskrivingene i figurer og tabeller.
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3

spørsel etter akademikere motsvares av mindre etterspørsel etter andre utdanningsgrupper da det totale antallet sysselsatte er gitt utenfor modellen.

2.2

Tallfestingen av akademikerbehovet tar utgangspunkt i forutsetninger om nærings- og
utdanningssammensetning

Grunnlaget for å anslå etterspørselen etter ulike utdannings- og yrkesgrupper er anslag knyttet til
hvilke næringer som antas å vokse og minke, samt
hver nærings etterspørsel etter ulike typer kompetanse. Datamateriale over etterspørselen etter utdannings- og næringsgrupper har vi fått tilgang til i
dette arbeidet. Tallgrunnlaget ble sist oppdatert i
Dapi mfl. (2016). Tabell 2.1 og 2.2 gir en oversikt
over utdannings- og næringsgruppene som ligger til
grunn for framskrivingene.

Tabell 2.1 Oversikt over næringer i framskrivingsmodellen
Næringer i framskrivingsmodellen
Jordbruk, jakt, viltstell og skogbruk
Fiske og fangst
Fiskeoppdrett
Produksjon av konsumvarer
Produksjon av produktinnsats og investeringsvarer
Kraftkrevende industri
Produksjon og raffinering av petroleumsprodukter med videre
Produksjon av verkstedprodukter, skip og oljeplattformer
Bygg og anlegg
Bank og forsikringstjenester
Råolje og naturgass, utvinning og transport og tjenester
tilknyttet olje- og gassutvinningen
Utenriks sjøfart
Produksjon av elektrisk kraft
Innenriks samferdsel inkl. lufttransport
Varehandel
Informasjonstjenester
Annen privat tjenesteproduksjon
Utleie av forretningsbygg, omsetning og drift av fast eiendom
Offentlig sektor unntatt forsvar
Forsvar

4

Merk at det samlet er 26 utdanningsgrupper, mens i tabell 2.2 listes kun
de som faller under lang høyere utdanning.

4
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Tabell 2.2 Oversikt over utdanningsretninger i
framskrivingsmodellen
Akademiske utdanningsretninger i
framskrivingsmodellen4
Annen universitets- og høgskoleutdanning
Humanistiske og estetiske fag
Lærerutdanninger og pedagogikk
Samfunnsfag
Jus
Økonomiske og administrative fag
Sivilingeniørutdanning
Andre realfag
Medisin
Tannhelsefag

I vårt arbeid har vi vurdert hvordan etterspørselen
vil fordele seg på hver enkelt næring i modellen,
sammenliknet med utviklingen i SSBs framskrivinger, og vi har justert tallseriene etter dette. Vi har
for eksempel oppjustert næringen informasjonstjenester under antakelsen om at digitale løsninger vil
bli tatt i bruk i større grad enn hva som ligger til
grunn i SSBs framskrivning, og at norske IKT virksomheter vil levere en stor del av disse løsningene.
Et annet eksempel er en oppjustering av anslagene
for sysselsettingen innen produksjon av elektrisk
kraft. Dette følger av en antakelse om noe raskere
overgang til fornybar energi i Europa enn hva som
trolig ligger til grunn for SSBs prognoser. Næringen
er imidlertid relativt liten og påvirker ikke resultatene
mye.
Fordi næringsaggregatene er såpass store er også
kompetansen spredt godt over næringene. Dette innebærer at nært til alle utdannings- og yrkesgrupper
befinner seg i hver næringsgruppe. For framskrivingens del er dette viktig da de tar utgangspunktet
i dagens kompetansebruk i næringsgruppene.

Vi har også lagt til grunn at anvendelse av ulike ty-

I dette prosjektet har vi derfor også tallfestet beho-

per teknologiske løsninger vil gi lavere vekst i etter-

vet for ulike yrkesgrupper ved å analysere hva slags

spørselen etter arbeidskraft, enn anslått av SSB, i

yrker personer med ulik utdanning har, hvordan

så vel offentlig sektor som i varehandelen. Vårt av-

kompetanseinnholdet i ulike utdanningsgrupper

vikende anslag er også en følge av at vi legger til

endrer seg over tid og hvordan fordelingen av yrker

grunn en befolkningsutvikling med lavere innvand-

for ulike utdanningsgrupper har endret seg.5

ring og relativt færre arbeidstakere uten norsk utdanning. Avviket fra SSBs anslag er ikke store, men

Vi har koblet to individstatistikker fra SSB og funnet

betyr likevel mye fordi disse sektorene sysselsetter

hvilke yrker personer med ulik utdanning har for pe-

svært mange.

rioden 2003–2014. Vi har delt alle sysselsatte inn i
13 yrkesgrupper, jf. tabell 2.2.

Tilsvarende viktig er anslagene for hvilke utdanningsgrupper de enkelte næringene vil etterspørre.
Også her har vi justert SSBs anslag, primært som

Tabell 2.3 Oversikt over yrkesgrupper i framskrivingsmodellen
Yrkesgruppe

følge av vår antakelse om økt teknologisk utvikling,
som tilsier høyere etterspørsel etter teknologisk og
problemløsende kompetanse innen de fleste næringer. Dette har stor innvirkning på etterspørselen
innad i næringene.
Vi kommenterer våre justeringer nærmere når vi viser resultatene i kapittel 4. Poenget her er å understreke at forutsetninger om næringssammensetning
er viktig for hvilke utdanningsgrupper det vil bli
økende behov for framover.

2.3

Tallfesting av behovet for akademiske yrker

Tallfestingen av behovet for akademikere er gjort
med utgangspunkt i sysselsettingsstatistikk fordelt
på de sysselsattes høyeste fullførte utdanning. Utdanningene gir på den måten en indikasjon på hvilken kompetanse arbeidslivet trenger. Den reelle
kompetansen arbeidslivet vil etterspørre er imidlertid ikke nødvendigvis reflektert i disse utdannings-

Ledere
Ingeniører
Helse- og omsorgsyrker
Undervisningsyrker
Økonomiske og administrative yrker
IKT-yrker
Jurister, samfunnsvitere og humanister
Kontormedarbeidere
Salgs- og serviceyrker
Tjenesteytende yrker
Håndverkere
Operatører og transportmedarbeidere
Andre yrker

Yrkeskode
(STYRK08)
1
21, 31
22, 32, 53
23
24, 33, 43
25, 35
26
41
42, 52, 54, 95
44, 51, 91, 94, 96
7
8
0, 1, 6, 34, 92, 93

Framskrivingene vi gjør i dette prosjektet er tallfestet gjennom å framskrive andelen sysselsatte innen
hver utdanningsgruppe for hver yrkesgruppe. Deretter har vi multiplisert med antall sysselsatte i
utdanningsgruppen de tilhører. Avslutningsvis har vi
summert antall sysselsatte i en gitt yrkesgruppe på
tvers av utdanningsgruppene, hvilket gir totalt antall
sysselsatte i den yrkesgruppen.

grupperingene. Kompetanseinnholdet til personer
med en gitt utdanning vil heller ikke være gitt, men
endre seg over tid.

5

Det er få eksempler fra andre land at framtidig kompetanseetterspørsel
blir tallfestet på annen måte enn gjennom utdanning. Arbetsförmedlingen

i Sverige er et unntak. De fremskriver behovet for ulike yrker 5-10 år frem
i tid. For mer informasjon, se her.
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3

Sentrale endringskrefter som påvirker behovet for akademikere

For å kunne tenke systematisk om framtiden, er det

Disse drivkreftene har vi benyttet for å endre forut-

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i de endringskref-

setningene i modellen beskrevet foran, slik at fram-

tene vi opplever i dag og som det forventes at vil

skrivingsbanene viser en realistisk utvikling for aka-

prege oss framover. Framtidens behov for akademi-

demikerbehovet framover.

kere vil kunne påvirkes av endringer knyttet til en
rekke ulike samfunnsområder. I det følgende gis en

Figuren under oppsummerer drivkrefter som ble

kort beskrivelse av relevante og relativt sikre end-

drøftet på arbeidsverkstedet med Akademikerne og

ringskrefter innenfor samfunnsområdene politikk og

deres fagorganisasjoner. Vi understreker at vurde-

lovreguleringer, økonomi og demografi, sosiokultu-

ringene fra arbeidsverkstedet ikke er benyttet di-

relle forhold, teknologi og miljø og klima.

rekte. Vi har imidlertid benyttet dem slik at de justeringene vi har gjort, er kompatible med vurde-

Beskrivelsene under er ikke ment å være uttøm-

ringene.

mende for alle drivkrefter som kan tenkes å påvirke
framtidige behov for akademikere, men trekker fram
særlig relevante og relativt sikre drivkrefter.

Figur 3.1 Oversikt over viktige og relativt sikre forhold som vil påvirke behovet for akademikere framover

3.1

Teknologisk utvikling

Det er likevel fortsatt et stort potensiale for bedre utnytting av teknologi (NOU 2016: 3). I en tidligere

6

Verden har de siste 20 årene opplevd en revolusjo-

analyse av behovet for avansert IKT-kompetanse

nerende utvikling innen informasjons- og kommuni-

finner vi en markant underdekning av avansert IKT-

kasjonsteknologi (IKT). IKT er i dag en del av hver-

personell innen tjenesteyting og offentlig sektor, og

dagen til de aller fleste, både på jobb og i fritiden.

særlig innen helsesektoren (Røtnes, Bjørnstad, &
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Norberg-Schulz, 2015). For begge områder gjelder

Mye av framtidens problemløsning er trolig knyttet

at det er særlig tverrfaglige kompetanser det er be-

til en stadig raskere teknologisk utvikling, der tekno-

hov for.

logiske løsninger tas i bruk på stadig utvidede og

Teknologisk utvikling er nødvendig for at vi skal
kunne imøtekomme eldrebølgen
Roboter og annen teknologi er ansett som en sen-

nye områder. Både det å utvikle teknologi og det å
anvende teknologi er med på å påvirke framtidens
kompetanseetterspørsel.

tral løsning på flere samfunnets økende oppgaver,

I vår framskriving av behovet for akademikere leg-

og særlig innen helse og omsorg. Mens vi i 1970

ger vi til grunn utstrakt bruk av arbeidsbesparende

hadde fem arbeidstakere bak hver pensjonist, vil vi

teknologiske løsninger. Dette innebærer både en

ifølge befolkningsframskrivingene til SSB stå igjen

fortsatt fallende sysselsettingsandel og et økende

med bare halvparten i 2060. Hvis like mange om-

behov for arbeidskraft som er komplementær til tek-

sorgsarbeidere skal hjelpe hver bruker i helse og

nologiske løsninger.

omsorg i 2060 som i dag, må en av tre arbeide i
prioriteringer andre steder.

Teknologiske løsninger er typisk et substitutt til arbeidskraft med lav kompetanse, men komplementær til høy kompetanse

Både generell velstandsøkning og aldring av befolk-

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan teknologisk

ning tilsier vedvarende vekst i etterspørselen etter i

utvikling vil påvirke framtidens arbeidsmarked. Vil

helse- og omsorgstjenester i mange år. Etterspør-

for eksempel automatisering medføre at industri

selsveksten kan neppe møtes uten betydelig økt

som er flyttet ut til lavkostland i framtiden flyttes til-

bruk av arbeidsbesparende og forenklende tekno-

bake, og således gi en reindustrialisering i Norge?

logi, ikke minst IKT.

Eller vil teknologien gjøre at mange mennesker står

helsesektoren. Det vil trolig innebære kostbare ned-

uten jobb og at effektivitetsgevinstene tilfaller en liBehovet for å møte denne utviklingen vil i seg selv

ten del av arbeidsstokken og kapitaleierne?

stimulere til relevant teknologiutvikling. I tillegg
fremmes teknologisk utvikling av at teknologi er re-

Teknologiske løsninger vil helt sikkert føre til at

lativt billig, sammenlignet med arbeidskraft med lite

noen av dagens oppgaver og yrker blir redusert i

formell utdanning, på grunn av det sammenpres-

omfang eller til og med forsvinner. I følge foreløpige

sede lønnssystemet i Norge.

tall fra det siste arbeidslivsbarometeret til YS (2017)
sier 39 prosent at de tror roboter kan ta over hele

Globalt utvikles stadig nye løsninger som skal

eller deler av deres arbeidsoppgaver. Dette er en

kunne gi bedre og mer effektive løsninger, også for

økning siden i fjor, og viser at bevisstheten rundt

helse- og omsorgstilbudet. Det er sannsynlig at ny

den teknologiske utviklingen vi står oppe i øker.

teknologi kan erstatte flere arbeidsoppgaver innen
helse og omsorgssektoren, herunder gjøre det mu-

Selv om sannsynligheten for å bli utkonkurrert av

lig for eldre å bo hjemme lengre. Flere av disse tek-

teknologiske løsninger varierer mellom yrker, er det

nologiske løsningene vil innebære økt etterspørsel

all grunn til å regne med størst effekt i yrker preget

etter IKT- og ingeniøryrker.

av rutinebaserte arbeidsoppgaver. I praksis er det
innen yrker som krever lav formell utdanning. Arbeidslivsbarometeret viser at det er særlig ansatte
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innen hotell, service, varehandel som er bekymret

3.2

Økonomi og demografi

for å bli utkonkurrert av teknologiske løsninger.
Vår framtidige økonomiske situasjon vil henge tett
Når det gjelder utviklingen av teknologien er det

sammen med utvikling i demografi og produktivitet.

usikkert om denne vil skje i Norge. Barrierene for

Norge har lenge opplevd en relativt høy produktivi-

økt utvikling og bruk av teknologiske løsninger er

tetsvekst, men veksten har avtatt de siste årene

primært etterspørselsdrevet, det vil i praksis si det

(NOU 2016: 3). Vår framtidige velstand og velferd

offentliges evne og vilje til å satse (Flatval, Mark, &

forutsetter at produktiviteten fortsetter å vokse. Pro-

Røtnes, 2015).

duktivitetsveksten vil blant annet være påvirket av

På arbeidsverkstedet pekes det på at fronten for
teknologisk utvikling generelt i dag ikke ligger innenfor Norges landegrenser. Dermed er det ikke uten

demografiske endringer og sammensetningen av
arbeidskraft.

videre opplagt at vi i Norge vil trenge flere til å utvikle

Omfanget av innvandring er mer usikkert enn tidligere

nye teknologiske løsninger.

Sett bort i fra andelen eldre, så er den demografiske
utviklingen langt mer usikker enn tidligere. Dette

Det som imidlertid er sikkert er at vi vil trenge flere

kommer særlig av usikkerhet knyttet til innvandring.

som kan implementere og drifte de nye løsningene.

Figur 3.3 illustrerer usikkerheten knyttet til innvand-

Dette vil bidra til høyere kompetansekrav generelt,

ring ved å framstille spennet i SSBs befolknings-

og økt etterspørsel etter akademisk utdannelse. Så

framskrivinger.

selv om norske IKT-virksomheter ikke utvikler
mange globale løsninger, vil det være betydelige

Figur 3.2 Befolkningsframskrivinger

behov for miljøer med oppdatert kunnskap om løs-

14 000 000

ninger som kan og bør tas i bruk.

12 000 000

Mulighetene for automatisering av enkelte «kogni-

10 000 000

tive» rutineoppgaver kan bety at også mange ar-

8 000 000

beidsoppgaver med større krav til kompetanse vil bli
6 000 000

kunne ta over noen oppgaver akademikere i dag

4 000 000

1990
1997
2004
2012
2019
2026
2033
2040
2047
2054
2061
2068
2075
2082
2089
2096

borte (NOU 2016: 3). Kunstig intelligens forventes å
har. I media debatteres det blant annet hvorvidt
både leger, journalister og lærere kan erstattes av

Hovedalternativet (MMMM)
Lav innvandring (MMML)
Høy innvandring (MMMH)

roboter (Niewiadomski & Anderson, 2017). Vi anser
det imidlertid som lite sannsynlig at dette vil gjelde

Kilde: SSB

store deler av akademikere.
I våre framskrivinger har vi ikke lagt inn forutset-

Virkningen av innvandring på økonomien avhenger

ninger om kunstig intelligens, men økt akademisk

av innvandrernes utdanningssammensetning og in-

innhold i alle yrker. Dette innebærer at arbeidsmar-

tegrering på arbeidsmarkedet. Dersom økningen i

kedet for dem med lavere kompetanse innskrenkes.

tilbudet av arbeidskraft har en utdanningsfordeling
som likner vertslandet vil effekten av innvandring
være

mindre

Sparrman, 2015).

8
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(Haraldsen,

Hammersland,

&

melt kompetansenivå enn nordmenn. Det er derfor

Et mer klimavennlig næringsliv øker behovet for
høy kompetanse

særlig næringer med en stor andel ansatte med liten

Sysselsettingen i petroleumsnæringen og i petrole-

formell kompetanse, som bygg og anlegg, renhold

umsrelatert virksomhet vil reduseres framover. I

og helse- og omsorg, som har merket innvand-

disse virksomhetene jobber det mange personer

ringen. Alle har hatt en svært høy etterspørsel etter

med videregående fagutdanning, men også perso-

arbeidskraft og har opplevd et lavlønnspress som

ner med lang utdanning. Etterspørselen etter disse

følge av høy arbeidsinnvandring.

gruppene vil reduseres i årene framover.

For eksempel har Norge i mange år hatt betydelig

Noe av denne kompetansen vil imidlertid sannsyn-

underdekning av personell innen helse- og om-

ligvis kunne overføres til annen infrastruktur. Til-

sorgssektoren. Gapet mellom tilbud og etterspørsel

gang til nye byggeteknikker, sammen med tilrette-

av helsepersonell ville imidlertid ha vært større der-

legging for et tøffere klima, bidrar til nye krav innen

som vi ikke hadde opplevd økt tilbud av arbeidsinn-

bygg og anlegg, herunder sterkere krav til bygnings-

vandrere. I dag er om lag 12 prosent av sysselsatte

materialer og -utforming. Stadig mer av arbeidet

innen helse- og sosialtjenester med helse- og so-

som gjøres innen bygg og anlegg involverer plan-

sialfaglig utdanning arbeidsinnvandrere.6 Dette gjel-

legging og beregninger, mens maskiner i større

der i særlig stor grad sykepleiere og helsefagarbei-

grad tar seg av selve utbyggingen. Ingeniørfaglig-

dere.

og planleggingskompetanse blir trolig derfor mer

I Norge har innvandrere i gjennomsnitt et lavere for-

viktig framover.
For øvrige næringer, særlig de med en høy andel
akademisk kompetanse, virker innvandring å være

Tjenestesektoren vokser, og ser ut til å fortsette å

en mindre relevant usikkerhet.

vokse, raskere enn de fleste andre næringer. Mest
sannsynlig vil veksten komme innenfor næringer

Redusert innvandring tilsier imidlertid et lavere til-

som kan utvikle seg under er en politikk for å be-

bud av arbeidskraft med lite formell utdanning. Re-

grense klimautslipp.

dusert tilbud av arbeidskraft med lite formell utdanning bidrar til å holde lønningene for denne gruppen

De siste årene er det særlig de tjenestenæringene

oppe, noe som igjen stimulerer etterspørselen etter

som benytter personer med lang utdanning som har

arbeidsbesparende teknologi.

vokst. Eksempler på slike tjenestenæringer er forskning, forretningsmessig tjenesteyting samt helse og

Samlet tilsier mindre tilbud av arbeidskraft med lav

omsorg. Økt etterspørsel etter miljøvennlige løs-

formell utdanning en forskyvning av fagsammenset-

ninger vil trolig forsterke denne utviklingen (Dapi,

ningen i retning av arbeidskraft med høyere utdan-

Gjefsen, Sparrman, & Sølen, 2016).

ning. Denne forskyvingen forsterkes av at høy kompetanse er relativt billig i Norge som følge av vårt

Det er sannsynlig at nye virksomheter og næringer

sammenpressede lønnssystem.

i stor grad vil baseres på å selge kunnskapsbaserte
løsninger, rett og slett fordi Norge har et komparativt
fortrinn innen kunnskapsintensive næringer. Dette

6

Med arbeidsinnvandrere menes her personer med utenlandsk bakgrunn som arbeider i Norge, enten på korttidsoppdrag eller med

lengre opphold. Det vil si at personer som er bosatt i et annet land,
men arbeider i Norge i en kort periode inkluderes her.
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taler også for en dreining i retning av mer bruk av

3.3

Sosiokulturelle forhold

akademisk utdannet arbeidskraft.
Det store flertallet av den norske befolkningen har
Hvilke akademikere som vil etterspørres er imidler-

god helse, gode levekår og god økonomi, sammen-

tid mer usikkert. Med relativt stor sikkerhet vil inge-

liknet med andre land. Også tilliten mellom mennes-

niørfaglig kompetanse være essensielt i de grønne

ker er relativt høy. Mange tilskriver disse egenska-

næringene. Også andre akademiske yrker vil opp-

pene ved norsk økonomi «den norske arbeidslivs-

leve økt etterspørsel som følge av mer miljøvenn-

modellen». Flere forhold kan imidlertid utfordre de-

lige næringer, særlig juridiske, samfunnsvitenska-

ler av denne modellen i årene framover.

pelige og humanistiske yrker.

Delingsøkonomien skaper løsere arbeidsforhold

En fallende organisasjonsgrad kan bidra til økt ulikhet

Et annet usikkerhetsmoment når det gjelder økono-

Tariffavtalene og høy grad av organisering i fag- og

mien er omfanget av delingsøkonomien.7 I løpet av

arbeidsgiverforeninger har vært (og er) grunnlaget

de siste årene har internettbaserte måter å dele og

for den norske modellen for lønnsdannelse (front-

distribuere varer og tjenester på grepet om seg i re-

fagsmodellen), og har gitt en sammenpresset

kordfart. Delingsøkonomien har foreløpig fått best

lønnsstruktur og jevn inntektsfordeling. Både empi-

fotfeste på områder som overnatting og transport,

risk og teoretisk forskning viser at Norge vil kunne

samt vasking, matlaging og andre småjobber.

oppleve høyere arbeidsledighet, mer ustabilitet og
større lønnsforskjeller dersom den norske modellen

Delingsøkonomien kan medføre økt konkurranse i

for lønnsdannelse forvitrer (Bjørnstad mfl., 2015).

flere tjenestemarkeder, flere og mer innovative løsninger og et bidrag til økonomisk vekst.

Organisasjonsgraden blant lønnstakere med kollektive forhandlinger har falt i en årrekke, blant annet

Samtidig er det også en fare for at delingsøkonomien vil svekke mange menneskers tilknytting til en
arbeidsplass. Svakere tilknytning til etablerte ar-

som følge av høy arbeidsinnvandring fra land med
lavere organisasjonsgrad og sterk vekst i tjenestesektoren, jf. figur 3.3.

beidsplasser kan få betydning for arbeidsstokkens
kompetanseutvikling, ettersom en betydelig del av

Økt tilbud av arbeidskraft med lave lønnskrav, sam-

kompetanseutviklingen foregår utenfor det formelle

men med teknologiske endringer, utfordrer den

utdanningssystemer og i etablerte virksomheter

jevne inntektsfordelingen. Størst vil nok forskjellen

(Berg & Røtnes, 2013). Isolert sett bidrar trolig de-

mellom de som har og de som ikke har akademisk

lingstjenester til mindre etterspørsel etter tjenester

utdanning bli.

fra det organiserte arbeidslivet. Dette trekker også
etterspørselen etter akademisk kompetanse ned.

I våre framskrivinger legger vi imidlertid til grunn at
Norge lykkes i å holde på det sammenpressede
lønnsnivået. Dette vil bidra til å øke etterspørselen
etter akademikere som følge av at lønnskostnadene
er relativt lave i internasjonal sammenheng.

7

Delingsøkonomi er forretningsmodeller og initiativer basert på horisontale nettverk og deltagelse i et samfunn hvor grensen mellom produsent
og konsument ofte er utydelig. Delingsøkonomien er basert på distribuert
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makt og tillit innad i samfunnet i motsetning til sentraliserte institusjoner.
Noen kjente aktører er Airbnb og Couchsurfing (overnatting), Finn.no
(markedsplass) og Uber og Haxi (persontransport).

Figur 3.3 Organiseringsgrad i Norge og gjennomsnittet for land som står for en stor del av
arbeidsinnvandringen til Norge8

nasjonalt. Isolert sett kan økende urbanisering stimulere etterspørselen etter akademisk arbeidskraft
som følge av at det gir mer robuste arbeidsmarke-
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Kilde: International labour organization

utviklingen er usikkert, men de politiske målene er
klare: vi må godt global temperaturøkning, men økningen bør ikke overstige 1,5 – 2 grader.

Fortsatt fortetning i og rundt de store byene

Norge har ambisjoner om å bli et lavutslippssam-

Sosiokulturelle drivkrefter påvirkes også av end-

funn innen 2050, og har som mål å redusere utslipp

ringer i befolkningens bomønster. En stadig større

med minst 40 prosent innen 2030, sammenliknet

andel av befolkningen bor i byer og tettsteder, både

med 1990. Dersom vi skal nå klimamålene må lan-

i Norge og i verden for øvrig. Årsaken til dette er

det gjennomføre store endringer i alle sektorer.

knyttet til tilbudet av arbeidsplasser, utdanning og

Dette krever kunnskap, både spesialisert og fag-

kulturaktiviteter, samt befolkningens livsstilsprefe-

overgripende.

ranser. Høyt utdannet arbeidskraft søker seg til stor-

Klimaendringer kan gi framvekst i nye næringer

byens tilbud, og kompetansekrevende virksomheter
må følge etter. Samtidig finner disse virksomhetene
fordeler ved byenes spesialisering og brede arbeidsmarked, og de med høy utdanning søker seg
til byene for å gjøre yrkeskarriere (Rattsø, 2014).
Det er også et politisk ønske om en miljøvennlig byog tettstedsutvikling. Effektivisering og det reduserte transportbehovet som følger av tettere bosetting, forsterker byens attraksjon som bosted
(Jordell, Røtnes, Kvil, Bjøru, & Aamo, 2016).

Endringer i klimaet kan, som beskrevet over, gi muligheter for ny næringsaktivitet. For eksempel vil en
global overgang til en mer sirkulær økonomi, øke
etterspørselen etter fornybare energikilder. Her har
Norge allerede både naturmessige og kunnskapsmessige komparative fortrinn med vannkraft, og potensiale til å videreutvikle andre løsninger. I våre
framskrivinger forutsetter vi en vekst i mer miljøvennlige næringer. Petroleumsnæringen vil avta
som følge av færre nye store petroleumsutbygginger, mens produksjonen av elektrisk kraft vil

På bakgrunn av ovennevnte kan det tenkes at de

være blant næringene som vokser.

sosiokulturelle forskjellene mellom by og land forsterkes i framtiden, som videre kan tenkes å påvirke
etterspørselen etter arbeidskraft både regionalt og

I tillegg til at en satsning på et mer miljøvennlig næringsliv vil øke etterspørselen etter høy kompetanse, så vil utviklingen i klima sannsynligvis også

8

Landene gjennomsnittet er beregnet fra er Bulgaria, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Sverige.
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bidra til økt etterspørsel. Mer ekstremvær kan resul-

Utdanningstilbudet vil påvirke mengden akademi-

tere i store skader på bebyggelse, infrastruktur og

kere i framtiden. For eksempel har vi i de senere

helse. Dette vil kreve mer kunnskap om beredskap

årene sett at mange nordmenn gjennomfører medi-

og risikovurderinger for å god tilpasse til klima-

sinsk utdanning i utlandet som følge av svært høye

endringene. Trolig vil det være nødvendig å innføre

krav ved norske universitet. Dette samtidig som

nye måter å bygge, finansiere og tenke om sentral

Norge mangler helsepersonell. Her står landet

og kritisk infrastruktur. Det vil være nødvendig med

ovenfor et valg knyttet til hvorvidt det er ønskelig å

høy kompetanse for både å forhindre og tilrette-

selv ha ansvar for utdanningen av framtidens helse-

legge for klimaendringene. Dette vil særlig øke be-

personell, eller om vi fortsetter å holde studieplass-

hovet for sysselsatte med utdanning innen ingeniør-

antallet lavt og på den måten blir nødt til å ta inn

og andre realfag.

kompetanse utenfra.

3.5

Det kan også tenkes at flere utdanningsinstitusjoner

Politikk og lovreguleringer

går over til mer kostnadseffektive nettbaserte løsUtviklingen i politiske rammebetingelser vil også

ninger. Digitalisering av udanning kan gi innspa-

være sentralt i nærings- og kompetanseutviklingen

ringsgevinster, som kan frigjøre ressurser til kvali-

framover.

tetshevende tiltak. Dette vil kunne redusere behovet
for undervisere. Fordi flere tar utdannelse så trenger

Utdanningspolitikken er essensiell for å sikre rett
kompetanse for framtiden

vi imidlertid også flere lærere og undervisere. Alle-

Utdanningssystemet er myndighetenes viktigste vir-

giske fag, og dette gapet mellom tilbud og etterspør-

kemiddel for å påvirke kunnskapskapitalen i Norge

sel ser ut til å vedvare i årene som kommer.

rede i dag er det mangel på personer med pedago-

(NOU 2015:1). Det aller meste av utdanningstilbudet er organisert innenfor offentlig sektor, og grunn-

Også undervisere i arbeidslivet til etterutdanning blir

tonen i utdanningspolitikken har vært at man skal

viktigere. Det er en økt etterspørsel etter markeds-

ivareta individets frie utdanningsvalg.

rettet undervisning (kursing) i tjenesteytende næringer. Dette øker behovet for personer med høy

Norsk utdanningspolitikk har over lang tid vært for-

kompetanse til kunnskapsformidling.

met av god vekst i skatteinntektene. Framtidig nedmien kan sette det norske utdanningssystemet un-

Politisk usikkerhet globalt øker behovet for samfunnsvitenskapelig kompetanse

der press. Mer enn tidligere er det grunn til å regne

Nasjonal politikk må respondere også på internasjo-

med skarpere prioriteringsdiskusjoner om bruk av

nale utviklingstrekk. Over de siste årene har det in-

offentlige midler i årene framover.

ternasjonale politiske klimaet blitt stadig mer usik-

gang i skatteinntekter og krav til omstilling i økono-

kert og turbulent, jf. figur 3.4. I Norge er det særlig
Foreløpig handler diskusjonen primært om organi-

utsikkerhet knyttet til innvandring.

sering av utdanningstilbudet, eksempelvis om res-

12

sursene skal samles på færre, men sterkere univer-

På arbeidsverkstedet ble det framhevet at både po-

siteter og høyskoler. Hvorvidt det i større grad også

litisk usikkerhet i seg selv og mer komplekse poli-

vil skje en strengere prioritering av hvem som får til-

tiske forhold øker behovet for samfunnsvitenskape-

gang til høyere utdanning og hvilke utdanninger

lig kompetanse både i næringslivet og i offentlig

som skal tilbys er usikkert.

sektor.
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Figur 3.4 Utviklingen over tid i Global Economic
Policy Uncertainty Index9

Utviklingen styrkes av bevegelse i retning av økt
rettsliggjøring av samfunnsmessige forhold. Økt
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Kilde: Economic Policy Uncertainty

En mer kompleks verden gir mer komplekse lover
En stadig mer kompleks og sammensatt verden krever også tilpasning av lover og forskrifter. Norge forholder seg i stadig større grad med omverdenen, og

nologiske løsninger, dette går særlig på evnen til å
løse enkeltsaker ved hjelp av juridisk metode og
kunnskap. Det er imidlertid flere oppgaver som ikke
ser ut til å endres som følge av ny teknologi, herunder evnen til å vurdere det rettslige handlingsrommet, evne til regelverksutvikling og forskning og undervisning i rettsvitenskap.

særlig til lovene som regulerer EU (Strandbakken
mfl., 2013). Dette øker behovet for juridisk kompetanse.

9

Indeksen er et kjøpekraftsjustert BNP-vektet gjennomsnitt av nasjonale
Economic Policy Uncertainty-indekser for 18 land: Australia, Brasil, Canada, Chile, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Irland, Italia, Japan, Nederland, Russland, Sør-Korea, Spania, Sverige, Storbritannia, og USA. Hver
nasjonal indeks gjenspeiler den relative frekvensen av avisartikler fra egne

land som inneholder ordene økonomi (E), politikk (P) og usikkerhet (U).
Med andre ord er hver månedlig nasjonal indeksverdi proporsjonal med
andelen av avisartikler fra eget land som diskuterer økonomisk og politisk
usikkerhet i den måneden.
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4

Framskrivinger gir økende behov for akademikere

Økt etterspørsel etter arbeidskraft med lang utdan-

For det fjerde forutsetter vi en vekst i mer miljøvenn-

ning går igjen i alle framskrivinger av kompetanse-

lige næringer, som eksempelvis produksjon av elek-

behov. Hovedårsaken er at stadig mer kompliserte

trisk kraft. Denne omstillingen vil særlig øke behovet

samfunnsstrukturer krever mer spesialisert opp-

for ingeniør- og annen realfaglig kompetanse, men

gave- og problemløsning.

også mykere kompetanser som jus og samfunnsog humanistiske fag.

Vi har foran redegjort for en del samfunnsmessige
utviklingstrekk som er lagt til grunn når vi har vurdert

I dette kapittelet vil vi gå gjennom resultatene fra

utviklingen i framtidig næringsstruktur og næringers

modellberegningen for etterspørselen etter utdan-

kompetanseetterspørsel. Samlet har analysene

ning og yrker. Banene som er modellert i dette pro-

medført endringer i flere av parameterne i SSBs

sjektet er kalt Samfunnsøkonomisk analyse (2017).

modellapparat. Modellresultatet vårt gir dermed
andre framskrivninger. Våre modellresultater gir
gjennomgående en enda høyere etterspørselsbane

4.1

Lavere sysselsettingsandel, men økt etterspørsel etter akademikere

for høyere utdannelse enn i tidligere framskrivinger.
Til grunn for framskrivinger av sysselsetting ligger
Sammenlignet med SSBs siste framskriving, Dapi

antakelser om befolkningsutviklingen. I Dapi mfl.

mfl. (2016), er det primært endringer i fire forutset-

(2016) er hovedalternativet (MMMM) utgangspunk-

ninger som fører til andre framskrivingsbaner i vårt

tet.10 Befolkningsframskrivingene viser en sterkt

arbeid. For det første forutsetter vi lavere innvand-

voksende innvandring og en større andel eldre i

ring enn i SSBs hovedalternativ. Dette bidrar til la-

årene framover. Mens det første er beheftet med

vere befolkningsvekst, og dermed lavere samlet

stor usikkerhet, er det andre relativt sikkert. Begge

sysselsetting. Fordelt på ulike kompetanser slår la-

forhold har stor betydning for både etterspørselen

vere innvandring primært ut i lavere sysselsetting i

og tilbudet av arbeidskraft.

yrker som krever lav kompetanse.
Basert på egne analyser og samtale med SSB anFor det andre legger vi til grunn utstrakt bruk av tek-

slår vi at befolkningsmengden i hovedalternativet er

nologiske løsninger, i både offentlig og privat sektor.

noe overestimert, og innvandringen ser ut til å bli la-

Dette bidrar til en lavere etterspørsel etter rutinepre-

vere enn hva SSB forventet da framskrivingene ble

gede yrker og sysselsatte med lav kompetanse da

laget i 2016. Derfor har vi i stedet valgt å legge til

mange av disse kan utkonkurreres av teknologiske

grunn lavalternativet for innvandring (MMML) i våre

løsninger.

framskrivinger. Konsekvensen er nødvendigvis at
befolkningsmengden i våre framskrivinger blir la-

For det tredje forutsetter vi at flere vil stå utenfor ar-

vere enn i SSB, og dermed også sysselsettingen.

beidslivet i framtiden. Dette kommer primært av at
vi ser for oss et noe lavere samlet sysselsettingsbe-

I tillegg har vi redusert den samlede yrkesdeltagel-

hov som følge av at teknologiske løsninger overtar.

sen noe sammenliknet med Dapi mfl. (2016). Yrkes-

Dette inkluderes i modellen gjennom en fortsatt fal-

deltagelsen er beregnet ut fra andelen mennesker

lende sysselsettingsandel.

som er sysselsatt eller søker arbeid mellom 16 og
74 år. Årsaken er at vi ser for oss at de siste års

10

M-ene står for middels antakelser om fruktbarhet, levealder, innenlands
flytting og innvandring.
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svakt fallende yrkesdeltagelse fortsetter. Vår vurde-

næringer, og at akademisk kunnskap har blitt en vik-

ring er at denne antagelsen er kompatibel med den

tigere

teknologiske utviklingen vi ser

komme.11

innsatsfaktor

i

all

produksjon

(Berg,

Bjørnstad, & Mark, 2016).

Figur 4.1 illustrerer tre ulike framskrivingsbaner for

Den historiske veksten i sysselsatte med akademisk

samlet sysselsetting. Det kommer her klart fram at

utdanning, fordelt på fagområder, er vist i figur 4.2.

banen basert på dette prosjektets forutsetninger gir

Akademikere utgjorde i 2015 over ti prosent av ar-

lavere samlet etterspørsel. For året 2035 anslås

beidsstyrken, mens de i 2000 utgjorde under seks

samlet sysselsetting å være om lag 55 tusen perso-

prosent.

ner lavere i Samfunnsøkonomisk analyse (2017),
sammenlignet med Dapi mfl. (2016).

Figur 4.1 Tre ulike framskrivingsbaner for samlet
sysselsetting
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Figur 4.2 Antall akademikere i arbeidsstyrken, etter
fagområde
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4.2

Etterspørselen etter akademisk utdanning og
akademiske yrker øker

Humanistiske og estetiske fag

2000 2005 2010 2015
Kilde: SSB

Figur 4.3 illustrerer den framskrevne veksten i akademisk sysselsetting fordelt på utdanningsgrupper.
Figuren viser at det særlig er grunn til å vente
mange flere akademikere med ingeniør, samfunnsfaglig og medisinsk utdanning.

Samfunnets behov for sysselsatte med høyere ut-

Den økende etterspørselen etter arbeidskraft med

danning er formet både av endringer i næringsstruk-

lang utdanning går igjen i alle framskrivinger av

tur, i retning av større innslag av kunnskapsbaserte

kompetansebehov. Imidlertid gir våre modellberegninger en enda høyere etterspørselsbane for akademisk utdannelse, jf. figur 4.4.

11

Her har vi forutsatt at dagens sysselsettingsandel av befolkningen mellom 15 og 74 år fortsetter å falle med den årlige gjennomsnittsreduksjonen som mellom 2010 og 2014. Årene etter 2014 er ekskludert da disse
preges av oljebremsen, mens årene før 2010 preges av finanskrisen.
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Tusen personer

Figur 4.3 Sysselsatte med lang høyere utdanning fordelt på utdanningsretning
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Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

Figur 4.4 Behovet for lang høyere utdannelse i de tre ulike framskrivingsbaner
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Forskjellen i banene kommer, som nevnt, av ulike

en vekst i personer med uoppgitt utdanning fra ut-

forutsetninger. Den største forskjellen mellom de to

landet. Samtidig er etterspørselen etter yrkesfag og

SSB framskrivingene er at Dapi mfl. (2016) legger

bachelorutdanning nedjustert i Dapi mfl. (2016). Når

til grunn vesentlig høyere etterspørsel etter obliga-

det gjelder lang høyere utdannelse er det i hoved-

torisk utdanning, sammenlignet med Cappelen mfl.

sak naturvitenskaplige fag som er oppjustert siden

(2013).12 Dette kommer av at framskrivingene antar

forrige framskriving i Cappelen mfl. (2013).13

12

som i Dapi mfl. (2016). Se denne for en eksakt definisjon av hvilke utdanninger som inngår i de ulike kategoriene.

Obligatorisk utdanning i denne rapporten er definert som summen av
grunnutdanning og uoppgitt.
13
Merk at vi i figurer og tabeller bruker betegnelsene bachelor og master
for å forenkle framstillingen. Vi bruker de samme utdanningskategoriene
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Vi har lagt til grunn tallgrunnlaget fra Dapi mfl.

I våre framskrivinger legges det til grunn at også

(2016) og endret forutsetningene om teknologisk ut-

helse- og omsorgssektoren i stor skala tar i bruk tek-

vikling, innvandring, sysselsettingsandel og en ut-

nologiske løsninger. Dette innebærer en noe lavere

vikling i retning av et mer miljøvennlig næringsliv. Vi

samlet etterspørselsvekst etter sysselsatte innen

forutsetter en økende andel akademikere i alle næ-

helse og omsorg, men desto høyere etterspørsel et-

ringer og høyere kompetansekrav i alle yrker. Dette

ter helsepersonell med høy utdanning, jf. figur 4.5

innebærer at ulik akademisk utdanning i større grad

og figur 4.6. Dette sammenlignet med SSBs fram-

benyttes på tvers av næringer, og yrker. For eksem-

skrivinger.

pel vil flere med juridisk utdanning arbeide innen
økonomiske og administrative yrker, framfor yrker
med betegnelsen jurist.

Figur 4.5 Samlet behov for sysselsatte innen helseog omsorgsyrker
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Under vil vi gå gjennom modellens framskrivinger

700

Tusen personer

for de ulike akademiske utdanningsretningene og
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potensielt ha stor innvirkning på hele Norges økonomiske utvikling. I 2016 sto helse og omsorg for
om lag 21 prosent av sysselsettingen i Norge.

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse
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Figur 4.6 Behovet for sysselsatte innen helse- og omsorgsyrker med lang høyere utdannelse (til venstre).
Behovet for sysselsatte med medisinsk utdanning uavhengig av yrkesgruppe (til høyre).
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Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse
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Etterfulgt av økonomiske og administrative yrker, er

imidlertid i retning av økt etterspørsel etter personer

det innen helse- og omsorgsyrker hvor det er størst

med høyere utdanning. Selv om den samlede effek-

behov for høyere utdanning.

ten av økt bruk av velferdsteknologiske løsninger innen helse- og omsorgssektoren er lavere sysselset-

Etterspørselen etter helse- og velferdstjenester vil

tingsvekst enn ellers, endres også sammenset-

øke både som følge av flere eldre, som følge av

ningen av arbeidsstyrken. Resultatet er høyere aka-

høyere levestandard og krav til tjenestene. Økt et-

demikerandel.

terspørsel etter eldreomsorg vil øke etterspørselen
dert mange ufaglærte. Når forholdet mellom yrkes-

Høy etterspørsel etter ingeniørfaglig kompetanse,
uavhengig av framskrivingsbane

aktive og pensjonister minker, vil imidlertid utford-

Det vil være et økende behov for ingeniørfaglig

ringen med å finansiere helse- og omsorgstjenes-

kompetanse, i alle framskrivingsbanene. I vår fram-

tene øke. Dette øker behovet for arbeidsbespa-

skriving, Samfunnsøkonomisk analyse (2017), øker

rende teknologiske løsninger. Det er usikkert i hvil-

etterspørselen etter sysselsatte med lang høyere

ken grad velferdsteknologiske løsninger vil bli tatt i

utdanning i ingeniøryrker og sysselsatte med sivil-

bruk, og hvorvidt disse vil utarbeides av høykompe-

ingeniørutdanning mer enn i øvrige framskrivinger,

tent arbeidskraft i Norge.

jf. figur 4.7. Forskjellen mellom vår framskrivning og

etter arbeidskraft innenfor helse og omsorg, inklu-

de andre er i hovedsak en konsekvens av at vi legVi legger i våre framskrivinger til grunn at velferds-

ger til grunn en raskere teknologisk utvikling og en

teknologiske løsninger vil bli tatt mer i bruk enn i

raskere omstilling fra petroleum til mer miljøvennlige

dag. Det er mest sannsynlig at dette vil redusere

næringer. I tillegg forutsetter vi en fortsatt fortetning

veksten i sysselsatte personer med lav formell ut-

i og rundt de store byene.

danning. Bruk av flere teknologiske løsninger drar
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Figur 4.7 Behovet for sysselsatte med lang høyere utdannelse i ingeniøryrker (til venstre). Behovet for sivilingeniører uavhengig av yrkesgruppe (til høyre).
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Med økt urbanisering kreves det kompetanse som

fortrinn ved at denne kompetansen kostnadsmessig

kan legge til rette for vekst i byene. Dette er typisk

er svært konkurransedyktig internasjonalt.

ingeniører, byplanleggere og landskapsarkitekter. I
tillegg vil det bli økt behov for typiske bytjenester,

I motsetning til en del andre høyere utdannelser ar-

som ikke krever akademisk kompetanse.

beider de fleste med ingeniørfaglig utdanning i ingeniøryrker. Dette innebærer at en økt etterspørsel

Antakelsen om politisk satsning mot mer miljøvenn-

etter sivilingeniører henger sammen med en økt et-

lige næringer gir grunn til å tro at etterspørselen et-

terspørsel etter sysselsatte i ingeniøryrker. Som be-

ter akademikere generelt vil øke. Hvilke akademi-

skrevet i neste avsnitt, er dette er ikke tilfelle for alle

kere som vil etterspørres er imidlertid mer usikkert.

utdanningsgrupper

Sysselsettingen i petroleumsnæringen og i petroleumsrelatert virksomhet vil reduseres framover. I

Sysselsettingen innen IKT fortsetter å øke

disse virksomhetene jobber det mange personer

Gitt våre forutsetninger om en sterkere vekst innen

med videregående fagutdanning, men også perso-

informasjonstjenester vil også etterspørselen etter

ner med lang utdanning, og for disse gruppene faller

sysselsatte i IKT-yrker øke mer enn i SSBs framskri-

dermed etterspørselen. Men med relativt stor sik-

vinger, jf. figur 4.8. Dette øker både etterspørselen

kerhet vil den ingeniørfaglige kompetansen være

etter ingeniørfaglig kompetanse og lang høyere ut-

overførbar til alternative teknologibaserte eksport-

dannelse innen andre realfag.

næringer, som vi forutsetter vil utvikle seg.

Fagkunnskap om IKT vil være nyttig innen nært alle

I tillegg forutsetter vi særlig vekst i næringer knyttet

næringer. For eksempel vil velferdsteknologiske

til produksjon av elektrisk kraft, informasjonstjenes-

løsninger innen helse og omsorg inkludere helse-

ter og kraftkrevende industri, som alle er intensive i

IKT, definert som IKT-produkter og -løsninger an-

bruken av ingeniørfaglig kompetanse. Norges sam-

vendt i både helse- og omsorgssektoren. Flere tek-

menpressede lønnssystem gir oss et konkurranse-

nologiske løsninger innen helse og omsorg innebærer økt etterspørsel etter IKT- og ingeniøryrker.

Figur 4.8 Behovet for sysselsatte med lang høyere utdannelse i IKT-yrker (til venstre). Behovet for sysselsatte med høyere utdannelse innen andre realfag uavhengig av yrkesgruppe (til høyre).
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Klimautfordringer vil også kunne øke etterspørselen

enkle saksbehandling i enkeltsaker, men vi antar

etter sysselsatte med utdannelse innen ingeniør- og

ikke at det vil oppveie en bevegelse mot mer ar-

andre realfag. Mer ekstremvær vil for eksempel

beidskrevende rettsliggjøring.

kunne resultere i store skader på bebyggelse og

Figur 4.9 Behovet for sysselsatte med høy juridisk
utdanning

infrastruktur. Dette vil kreve mer kunnskap om beredskap og risikovurderinger for å tilpasse oss kli-

45

maendringene. Trolig vil det være nødvendig å inn-

40
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føre nye måter å bygge, finansiere og tenke om sen-
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også behøver mer komplekse lover og forskrifter.
Norge forholder seg i stadig større grad med omver-

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse

denen, og særlig til lovene som regulerer EU
(Strandbakken mfl., 2013). Dette øker behovet for

I våre framskrivinger er det høyere etterspørsel etter

juridisk kompetanse. Denne utviklingen styrkes av

både jurister, samfunnsvitere og humanister, sam-

en overgang mot økt rettsliggjøring hvor sakstallet i

menlignet med i SSBs framskrivinger, jf. figur 4.10.

domstolene og forvaltningsorganene øker.

Dette kommer i hovedsak av forutsetningen om økt
Økt rettsliggjøring bidrar til flere arbeidsintensive

bruk av denne type kompetanse i næringslivet. For

prosesser, fordi rettslige vurderinger i økende grad

eksempel er en stor andel av de med lang høyere

kommer i tillegg til økonomiske, helsefaglige og

utdannelse innen humanistiske og estetiske fag

andre vurderinger. Teknologiske løsninger kan for-

sysselsatt i undervisningsyrker.
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Figur 4.10 Behov for sysselsatte med høy samfunnsfaglig utdanning uavhengig av yrke (til venstre). Behovet for sysselsatte med høy utdanning innen humanistiske og estetiske fag uavhengig av yrke (til høyre).
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I løpet av framskrivingsperioden vil også antallet ju-

Behovet for yrkesgruppen som betegnes som juris-

rister sysselsatt i økonomiske og administrative yr-

ter, samfunnsvitere og humanister er imidlertid fall-

ker overstige antallet jurister innen yrkesgruppen ju-

ende i alle framskrivingsbaner, jf. figur 4.11. Dette

rister, samfunnsvitere og humanister. Økende inn-

er altså ikke et uttrykk for etterspørselen etter disse

slag av klimavennlige næringer vil også stimulere

utdanningsgruppene, men et uttrykk for at disse ut-

vekst i etterspørselen etter forskere med høy utdan-

danningsgruppen i større grad vil brukes i flere ulike

ning i tjenesteytende næringer, i eksempelvis kon-

yrker og næringer. Arbeidsmarkedet for personer

sulentbransjen og interesseorganisasjoner (Dapi,

med utdanning innen samfunns-, humanistiske- og

Gjefsen, Sparrman, & Sølen, 2016).

estetiske fag utvider seg. Næringene smelter mer
sammen, og kompetansen flyter mer fritt.

Tusen personer

Figur 4.11 Samlet behov for sysselsatte i yrkesgruppen jurister, samfunnsvitere og humanister.
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Økt behov for høy utdanning innen økonomiske og
administrative fag

Behovsveksten i antall sysselsatte med lang høyere

Den samlede etterspørselen etter økonomiske og

ving også innen økonomiske og administrative yr-

administrative yrker er noe lavere i våre framskri-

ker. Samlet viser framskrivingene en økt etterspør-

vinger, sammenlignet med SSBs, jf. figur 4.12. Imid-

sel etter arbeidskraft med lang utdanning relativt til

lertid øker etterspørselen etter sysselsatte med høy

samlet sysselsetting.

utdanning indikerer en utskifting og kompetansehe-

økonomisk og administrativ utdanning. Dette kommer av at vi forutsetter en raskere teknologisk utvik-

Imidlertid øker også trolig tilbudet av personer med

ling hvor en rekke av dagens økonomiske og admi-

lang utdanning, og særlig innen økonomi og admi-

nistrative oppgaver blir erstattet av teknologiske løs-

nistrasjon, samfunnsvitenskap samt humanistiske

ninger. Disse blir i dag all hovedsak løst av personer

fag. Det er ikke opplagt at etterspørselen er stor nok

med kortere formell utdanning. Yrkene som er sær-

til å absorbere hele tilbudsveksten. Årsaken er at re-

lig utsatt inkluderer blant annet regnskapsførere og

lativt få personer med slik utdanning går av med

lønningsmedarbeidere, finansmeglere, innkjøpere,

pensjon i den nærmeste tiden samtidig som mange

sekretærer og logistikkmedarbeidere.

velger slike utdanninger.
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Figur 4.12 Samlet behov for sysselsatte innen økonomiske og administrative yrker (til venstre). Behovet
for sysselsatte med høy økonomisk og administrativ utdanning uavhengig av yrkesgruppe (til høyre)
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Etterspørselen etter sysselsatte innen undervisningsyrker er økende, men ikke for sysselsatte med
lang høyere utdannelse

Det er også en økt etterspørsel etter markedsrettet

Etterspørselen etter sysselsatte i undervisnings-

knyttet til kunnskapsformidling, men disse trenger

yrker er økende i alle framskrivingsbaner, og vil fort-

ikke nødvendigvis å ha lang høyere utdanning innen

sette å sysselsette mange. Imidlertid øker behovet

pedagogikk.

undervisning (kursing) i tjenesteytende næringer.
Dette øker behovet for personer med kompetanse

mindre enn ved den tidligere framskrivingen i Cappelen mfl. (2013), jf. figur 4.13. Bakgrunnen for en

De som utdanner seg innen lærerutdanning og pe-

noe lavere etterspørselsbane er i hovedsak lavere

dagogikk blir i all hovedsak sysselsatt innen yrkes-

fruktbarhetstall, enn tidligere lagt til grunn. Et lavere

gruppen undervisning. Dette gjelder utdanning både

antall barn vil redusere behovet for lærere.

på høyere og lavere nivå.

Behovet for sysselsatte med lærerutdanning og pe-

Figur 4.13 Samlet behov for sysselsatte i undervisningsyrker

redusere behovet for undervisere.
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210

2009
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dagogikk på høyere universitetsnivå øker imidlertid
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Fortsatt vekst i innen bygg og anlegg

og anlegg involverer planlegging og beregninger,

Både på arbeidsverkstedet, tidligere framskrivinger

mens maskiner i større grad tar seg av selve utbyg-

og i litteratur pekes det på at sysselsettingen innen

gingen. Ingeniørfaglig- og planleggingskompetanse

bygg og anlegg vil fortsette å vokse (Dapi mfl.

blir dermed svært viktig.

2016).

yrkesfaglig kompetanse, men andelen med høyere

Økt teknologisk utvikling reduserer behovet for
sysselsatte innen salgs- og serviceyrker og andre
tjenesteytende yrker

utdanning vil øke spesielt mye, og mer ifølge våre

Figur 4.15 illustrerer en samlet nedgang i behovet

antakelser om nærings- og utdanningssammenset-

for sysselsatte med salgs- og serviceyrker i vår

ning, jf. figur 4.14.

framskriving. Utviklingen kommer av vår forutset-

Etterspørselsveksten vil i hovedsak rette seg mot

ning om raskere teknologisk utvikling og utnyttelse

Figur 4.14 Behovet for håndverkere med lang høyere utdanning uavhengig av yrkesgruppe
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behandlere reduseres.

4

Veksten i antall sysselsatte med lang høyere utdanning indikerer en utskifting og kompetanseheving

3

også innen salgs- og serviceyrker. Samlet sett er
det behov for færre sysselsatte, ettersom teknolo-

2

giske løsninger utkonkurrerer rutinepregede oppgaver, men det er likevel behov for sysselsatte med
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Gruppen håndverkere med lang utdanning er langt
færre enn de med kort. Det er likevel verdt å merke
seg at sysselsettingsveksten for bygningsarbeidere
med lang utdanning i vår framskriving ligger høyere
enn SSBs bane. Det skyldes at vi forutsetter at arbeidsoppgavene håndverkere i dag har, endres
som følge av økt bruk av teknologiske løsninger.
Dette gir isolert sett lavere etterspørsel etter håndverkere, sammenlignet med Dapi mfl. (2016), men
også et økt behov for akademisk utdanning innen
håndverkeryrkene. Tilgang til nye byggeteknikker,
sammen med tilrettelegging for et tøffere klima, bi-

høy kompetanse som kan arbeide sammen med
teknologien.
I tillegg har mer politisk usikkerhet og polarisering
bidratt til å øke etterspørselen etter ulike former for
sikkerhetskompetanse. Her er det både behov for
akademikere (sikkerhets- og IKT-kompetanse), faglærte (IKT) og ufaglærte (vakter osv.). Sikkerhetspersonell med kort formell utdanning er blant de få
yrkene med lite krav til formell utdanning som øker.
Av de med økonomisk og administrativ utdanning
på lavere nivå, sysselsettes svært mange innen tjenesteytende og salg- og serviceyrker. I våre framskrivinger er dette de største yrkesgruppene for sysselsatte med økonomisk og administrativ utdanning,
etter økonomisk og administrative yrker og lederyrker.

drar til sterkere krav til bygningsmaterialer og -utforming. Stadig mer av arbeidet som gjøres innen bygg
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Figur 4.15 Samlet behov for sysselsatte i salg- og serviceyrker (til venstre). Behovet for sysselsatte med
lang høyere utdanning i salg- og serviceyrker (til høyre).
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Markedsrettede tjenestenæringer vokser, og vil

måter å dele og distribuere varer og tjenester på

sannsynligvis fortsette å vokse, raskere enn de

grepet om seg i rekordfart.

fleste andre næringer. Imidlertid er det flere tjenesteytende yrker som er svært utsatt for å bli erstattet

Delingsøkonomien har foreløpig fått best fotfeste på

av teknologiske løsninger. Dette gjelder blant annet

områder som overnatting og transport, samt vas-

arkivassistenter og postbud.

king, matlaging og andre småjobber. Særlig utsatte
sysselsatte i tjenesteytende yrker inkluderer blant

I tillegg til å være utsatt for å bli erstattet av teknolo-

annet renholdere og yrker innen personlig tjeneste-

giske løsninger, er denne yrkesgruppen i stadig

yting, som dyrepassere og reiseledere.

sterkere konkurranse med delingsøkonomiens aktører. I løpet av de siste årene har internettbaserte
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Figur 4.16 Samlet behov for sysselsatte i tjenesteytende yrker (til venstre). Behovet for sysselsatte med
lang høyere utdanning i tjenesteytende yrker (til høyre).
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Selv om etterspørselen etter sysselsatte med lang

arbeidskraften vil bli erstattet av teknologiske løs-

høyere utdannelse i tjenesteytende yrker er

ninger. I sum bidrar dette til raskere produktivitets-

økende, er det viktig å huske at dette er yrker som i

økning i norsk økonomi enn ellers og forsterker et-

utgangspunktet sysselsetter en svært liten andel

terspørselen etter akademisk arbeidskraft.

akademikere, og framskrivingene taler ikke for at
dette vil endres vesentlig.

Næringspolitisk tilsier poengene over at det er en
robust strategi og fortsatt stimulere utvikling av

4.3

Politiske implikasjoner

kunnskapsintensive næringer, uavhengig av sektor.

Framskrivingene av ulike typer arbeidskraft må tol-

Forsterket oppmerksomhet om klimautfordringen

kes med varsomhet, først og fremst fordi de bygger

verden står overfor, kan tilsi at det å stimulere kunn-

på en rekke forutsetninger. I virkeligheten vil både

skapsutvikling utenfor petroleumssektoren kan bli

tilbuds- og etterspørselssiden reagere på kom-

særlig verdifull for landet. Omstillingsutfordringen

mende ubalanser. Ved ubalanser kan arbeidsgivere

som følger av avtakende oljeinvesteringer peker i

måtte bruke alternative typer arbeidskraft, øke lønn

samme retning.

eller endre sammensetningen av arbeidskraft, noe
som igjen kan påvirke utdanningsmønstret og arbeidstilbudet

I hovedsak må framtidig behov for arbeidskraft med
akademisk utdanning dekkes gjennom tilpasninger
i det norske utdanningssystemet. Alternativt må be-

To utdanninger som trekkes fram i SSB sine fram-

hovet for akademisk arbeidskraft dekkes gjennom

skrivinger som utsatte for tilbudsoverskudd er høy-

innvandring. En undersøkelse fra 2012 tilsier at an-

ere utdanning innen økonomi og administrasjon og

del personer med akademisk utdanning innen inn-

innen humanistiske og estetiske fag. Dette kommer

vandrerbefolkningen er noe høyere enn i befolk-

av at mange velger disse retningene, samtidig som

ningen for øvrig, spesielt i den delen av innvandrer-

relativt få går av med pensjon.

befolkningen som kommer fra Vest-europeiske land
(Steinkellner, 2012).

Uansett framskrivninger av framtidig etterspørsel etter utdanningsgrupper, er det imidlertid grunn til å

Det er imidlertid lite som tyder på Norge er mer at-

vente økende etterspørsel etter akademikere. To

traktivt for akademisk arbeidskraft enn andre Vest-

begrunnelser peker seg ut:

europeiske land, blant annet som følge av at det
norske lønnssystemet med relativt små lønnsfor-

▪
▪

Verden blir mer kompleks og behovet for kom-

skjeller mellom høyt og lavt utdannet arbeidskraft.

plisert problemløsning øker

Vår vurdering er derfor at framtidig behov for aka-

Norge har komparative fortrinn i salg av akade-

demisk arbeidskraft er en nasjonal utfordring som

misk kompetanse, rett og slett som følge av at

må møtes gjennom nasjonale investeringer i høyere

det norske lønnssystemet gir relativt lave aka-

utdanningsinstitusjoner.

demikierlønninger og relativt høye lønninger for
personer med lite utdanning
Det relativt høye lønnsnivået for personer med lite
formell utdanning trekker også i retning av at denne
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