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Forord

Denne rapporten er et av sluttproduktene i prosjektet Det 21 århundrets velferds-
samfunn. Prosjektet er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge og Det norske
Arbeiderparti i forbindelse med LOs hundreårsjubileum i 1999. Det er stor tematisk
og faglig bredde i prosjektet, det spenner over temaer innenfor økonomi og ar-
beidsliv, hverdagslivet og det sivile samfunn, velferdsstatens tjenester, trygd og
fordeling. I en rekke publikasjoner diskuteres hvordan det norske samfunn har ut-
viklet seg de siste tiårene, og hvilke utfordringer og mulige veivalg vi står overfor
på terskelen til et nytt årtusen.

Prosjektet inneholder bidrag fra forskere i Norge og fra utlandet. Det er stor
variasjon i rapportenes omfang og dybde. Noen er basert på seminarinnlegg, mens
andre resultatet av lengre utredningsarbeid. En fortegnelse over alle publikasjone-
ne i prosjektet – til sammen 44 rapporter og hovedboka Mellom frihet og felles-
skap – finnes bakerst i rapporten.

Arbeidet på Fafo har vært organisert i en prosjektgruppe med Ove Lange-
land som prosjektleder. Prosjektgruppen har ellers bestått av Torkel Bjørnskau,
Hilde Lorentzen, Axel West Pedersen, samt Jardar E. Flaa og senere Reid J. Stene. I
arbeidet med prosjektet har vi mottatt nyttige og konstruktive kommentarer fra
flere kollegaer på Fafo og fra andre miljøer. Jon S. Lahlum har på en profesjonell
måte sørget for at rapportene kommer ut i en presentabel form. Prosjektgruppen
takker oppdragsgiver som har gjort dette arbeidet mulig.

Oslo, april 1999
Ove Langeland
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Knut Arild Larsen er forsker ved ECON Senter for Økonomisk analyse, hans fors-
kningsfelt er analyser av arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsledighet og
arbeidsmarkedets virkemåte, perspektivanalyser for kompetansebehov, studier av
internasjonal migrasjon, utdanningsøkonomi og utdanningspolitikk.

Denne rapporten ble presentert som et innlegg på Fafos seminar om Kompetanse
og innovasjon i det norske arbeidsmarked 9. september 1998

Deler av datamaterialet i artikkelen bygger på Statistisk sentralbyrås arbeidskraft-
undersøkelse (AKU). Dette er i anonymisert form stilt til disposisjon gjennom
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Innsamling og tilrettelegging av
data ble opprinnelig utført av Statistisk sentralbyrå. Verken Statistisk sentralbyrå
eller NSD er ansvarlig for analysene av dataene eller de tolkninger som er gjort
her.
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Sammendrag

Dette innlegget skisserer noen hovedtendenser i utviklingen på arbeidsmarkedet
for hovedgrupper av utdanninger. Den fremtidige utviklingen i de sysselsattes
utdanningsnivå og arbeidslivets utdanningsbehov drøftes. En konklusjon er at
utdanningsnivået antakelig øker raskere enn utdanningsbehovene. Det kan bli
økende knapphet på personell som er motivert for å gjøre de minst utdan-
ningskrevende jobbene i arbeidslivet. Behovene for høyere utdannede blir antake-
lig stadig bedre dekket. I forhold til arbeidslivets behov for utdannet personell,
satses det antakelig for sterkt på høyere utdanning i forhold til yrkesfaglige utdan-
ninger i videregående skole.

1 Innledning

Den sterke økningen i studenttallet ved norske universiteter og høgskoler har gitt
grunnlag for spekulasjoner om vi kanskje utdanner for mange. På den annen side
hevdes det at vi er på vei inn i kunnskapssamfunnet eller informasjonssamfunnet
der kompetanse er nøkkelressursen for å sikre velstand og vekst.

Vi skal i dette innlegget analysere forholdet mellom tilgangen på og behovet
for utdanningsbasert kompetanse i 1995, og analysere utviklingstrekk fremover til
år 2010. På dette grunnlag drøftes en del sider ved norsk utdanningspolitikk.

Vi utarbeider ikke skrikende fremtidige gap mellom tilbud og etterspørsel etter
ulike typer personell. Vi kommer ikke med sensasjonelle beregninger av typen at
det blir en overproduksjon på x tusen ingeniører i år 2010. Slike beregninger tror
vi egentlig er nokså villedende, fordi det er stor fleksibilitet i hva slags arbeids-
kraft som kan brukes i arbeidslivet.

Vår tilnærming i dette innlegget er heller å drøfte den faktiske tilpasningen på
arbeidsmarkedet fremover mot 2010, gitt at dagens tendenser til å skaffe seg ut-
danning fortsetter. Dette gir anledning til å reise spørsmålet om en annen faglig
profil på utdanningssatsingen og mindre satsing på høyere utdanning ville gitt en
bedre tilpasning på arbeidsmarkedet fremover, vurdert ut fra de oppgaver det
norske samfunn står overfor. Disse oppgavene illustreres her ved den fremtidige
sysselsettingsutviklingen i ulike næringer ifølge myndighetenes langsiktige per-
spektiver for norsk økonomi.
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Spådommer om fremtidig mangel eller overproduksjon av utdannet personell har
et frynsete rykte. De kan ofte mistenkes for å være preget av interessene til opp-
dragsgiveren. Den metodiske tilnærmingen er ofte svært enkel og mekanisk. Re-
sultatene er ofte preget av liten innsikt i arbeidslivets virkemåte.

Et hovedproblem er at en som regel ikke måler behovet for utdanning i stillin-
gene uavhengig av hva slags utdanning de som er ansatt i stillingene faktisk har.
Ofte har det stilltiende vært antatt at det er et behov for den utdanning de syssel-
satte faktisk har i jobbene. Med dette utgangspunkt har det gjerne vært spurt om
det er behov for flere av en bestemt type personell. Noen har besvart dette ved å
studere virkninger av fremtidige endringer i næringsstrukturen, gitt at gruppens
andel av den samlede sysselsetting i hver næring er konstant. Andre ganger har en
beregnet og fremskrevet trender i sysselsettingsandeler innen hver næring uten å
gjøre det klart hva trendene egentlig avspeiler av endringer på tilbuds- eller etter-
spørselssiden i arbeidsmarkedet.

Mer statistisk avanserte tilnærminger med matematisk formulerte produkt-
funksjoner der mange ulike typer arbeidskraft i varierende grad kan erstatte hver-
andre i produksjonen, har inntil nylig vært vanskelig å estimere som følge av
mangel på data. Tilgangen på registerdata om enkeltbedrifter gjør slike analyser
nå mer aktuelle. Men heller ikke de produktfunksjoner som tradisjonelt anvendes i
økonomisk teori, åpner eksplisitt for at personer med en type utdanning kan være
i jobber hvor deres utdanning er til liten nytte.

Vår tilnærming er en annen, nemlig å frembringe data om kompetansebehov-
ene i jobbene uavhengig av de ansattes faktiske utdanning. Disse viser at det i ut-
gangsåret 1995 er en betydelig underdekning av utdannet personell i forhold til
det som ville gitt høyest arbeidsproduktivitet. Med en slik tilnærming kan i prin-
sippet utdanningsnivået øke betydelig samtidig som utdanningsbehovene er uen-
dret, uten at det oppstår overproduksjon. Det vil i stedet bare oppstå en bedre dek-
ning av utdanningsbehovene. Dekningsgraden for utdanningsbehovene øker. Det
interessante spørsmål som da reiser seg er hvor mye og på hvilke fagområder og
nivåer det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke dekningsgraden.

2 Solidaritetsalternativet

De oppgavene som det norske samfunn står overfor, og som de sysselsatte skal bi-
dra til å løse, antar vi er nedlagt i det såkalte solidaritetsalternativet som første
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gang ble presentert i Sysselsettingsutvalgets utredning fra 1992. Solidaritetsalter-
nativet er ikke bare en politikk med sikte på å oppnå sysselsettingsvekst basert på
lønnsmoderasjon og utjevning av levekår. Det er også en langsiktig, tallfestet ut-
viklingsbane for norsk økonomi, der også sysselsettingsutviklingen i de ulike næ-
ringer er skissert. Dette utviklingsforløpet skulle illustrere hva som kunne oppnås
med en solidarisk inntektspolitikk. Selve den tallfestede utviklingsbanen er revi-
dert flere ganger i lys av den faktiske utvikling, sist i regjeringens langtidsprogram
for 1998–2001. Det har også vært utarbeidet en analyse i Statistisk sentralbyrå om
de regionale utviklingstrekk i solidaritetsalternativet (Mohn m.fl. 1994).

Som grunnlag for de perspektivene som skisseres i dette innlegget, har vi laget
vår egen skisse av sysselsettingsutviklingen i solidaritetsalternativet (Larsen
1997). Myndighetene er tilbakeholdne med å offentliggjøre tallfestede baner for
utviklingen i sysselsettingen i ulike regioner og næringer. Vi har derfor måttet
konstruere vår egen skisse av sysselsettingsutviklingen i solidaritetsalternativet,
basert på opplysninger fra de publiserte dokumenter, andres analyser av solidari-
tetsalternativet og egne beregninger.

En sentral antagelse i solidaritetsalternativet er at arbeidsledighetsraten går
ned fra 6 prosent i 1993 til 3,5 prosent frem til 20001. Deretter antas ledighetsraten
å forbli på dette nivået, som en illustrasjon av en langsiktig balansert økonomisk
utvikling. Nedgangen i ledigheten skjer ved en betydelig vekst i sysselsettingen. I
vår skisse øker antall sysselsatte personer med 150 000 fra 1995 til 2000, og videre
med 128 000 frem til 2010. Sysselsettingsveksten har vært noe raskere frem til
1998 enn antatt i solidaritetsalternativet. Vi antar at sysselsettingsveksten frem-
over vil flate ut slik at vi er tilbake på solidaritetsalternativets sysselsettingsbane i
2000.

Næringsutviklingen i solidaritetsalternativet omfatter blant annet en nedgang i
industrisysselsettingen. Økningen de senere år fremstår i vår skisse som et kortva-
rig blaff i en langsiktig trend i retning av sysselsettingsnedgang. Nedgangen blir
noe sterkere i Oslo og Akershus enn i resten av landet.

Andelen av den samlede sysselsettingen som er i tjenesteytende næringer øker
fra 72 til 77 prosent fra 1995 til 2010. Kommunale velferdstjenester og statlig
virksomhet utgjør en svakt avtagende andel av den tjenesteytende sysselsettingen.
Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting inklusive privat helsevesen,

1 Omleggingen av AKU medførte at arbeidsledighetsraten økte ½ prosentpoeng. Sysselsettingsut-
valgets langsiktige nivå på 3,5 prosent ledige, svarer altså nå til 4 prosent ledighet
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undervisning og kultur antas å øke betydelig, særlig i Oslo-regionen. Dette omfat-
ter i stor grad kunnskapsbasert virksomhet.

Vårt bilde av solidaritetsalternativet innebærer en svak tendens til sentralise-
ring av sysselsettingen til Oslo-regionen. Privat tjenesteyting konsentreres gradvis
noe sterkere til Oslo-regionen, mens industrisysselsettingen i større grad lokalise-
res utenfor.

De tendenser vi her har beskrevet i sysselsettingsutviklingen er usikre. Men vi
ønsker ikke å drøfte usikkerhetsmomenter og drivkrefter i næringsutviklingen her.
I dette innlegget vil vi ta den skissen vi har beskrevet som gitt, og konsentrere oss
om virkningene av disse perspektivene for arbeidsmarkedet.

I solidaritetsalternativet vokser den samlede sysselsettingen i takt med tilgan-
gen på arbeidskraft etter 2000. Oppgaven i dette innlegget er å undersøke i hvilken
grad dette også gjelder for ulike typer arbeidskraft og i ulike deler av landet.

3 Sysselsatte i 1995

I 1995 var det vel 2 millioner sysselsatte2 i Norge ifølge Statistisk sentralbyrås ar-
beidsmarkedsundersøkelse (AKU). Hva slags kompetanse hadde disse personene?
Vi tenker da på kompetanse som kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan
bidra til å løse problemer eller utføre oppgaver.

Det finnes ingen statistisk oversikt over de sysselsattes kompetanse i hele norsk
arbeidsliv, men vi vet en del om hva de har gjort for å skaffe seg kompetanse.
Kompetanse er avhengig av medfødte egenskaper og aldring og påvirkes særlig av
oppvekstvilkår, utdanning og yrkeserfaring. De to sistnevnte er de sentrale proses-
ser for å forme kompetansen i voksen alder. Vi skal i dette innlegget bruke de sys-
selsattes høyeste fullførte utdanning som indikator på deres kompetanse.

Fordelen med denne tilnærmingen er at det finnes statistiske data om utdan-
ning for de aller fleste sysselsatte. Å fokusere utdanning er også interessant fordi
utdanningssektoren er gjenstand for offentlig planlegging og styring. Men for å
markere at den høyeste fullførte utdanning er et mangelfullt mål på kompetanse,
skal vi underveis i analysen presisere at vi ser på den utdanningsbaserte kompe-
tansen.

2 I figurene og beregningene som ligger til grunn for dem, holder vi  vernepliktige soldater utenom
arbeidsstyrken og sysselsettingen.
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Vi velger å gruppere de sysselsatte i fire grupper etter sin utdanning:

• Grunnutdannede. Disse har grunnskoleutdanning eller grunnkurs fra videre-
gående skole (eller tilsvarende utdanning) som høyeste fullførte utdanning. De
har dermed inntil 10 års utdanning. Det vil i denne gruppen være mange såkalt
ufaglærte.

• Allmennutdannede. Disse personer har 3-årig allmennfaglig linje fra videre-
gående skole (eller tilsvarende utdanning) som høyeste fullførte utdanning.
Mange av dem som tar denne utdanningen går videre og tar høyere utdanning.
Allmennfaglig linje, som etterfulgte det tidligere gymnasiet, har vært den tra-
disjonelle forberedelse til utdanning ved universiteter og høgskoler.

• Yrkesutdannede. Disse har en flerårig (utover grunnkursnivå) yrkesfaglig
utdanning fra videregående skole som sin høyeste fullførte utdanning. Dette
omfatter en lang rekke fullstendige yrkesutdanninger som rørlegger, hjelpe-
pleier og kokk. Det omfatter også en del som ikke har fullstendig utdanning,
men likevel mer enn bare grunnkurs.

• Høyere utdannede. Disse har fullført en utdanning utover den videregående
skole, fra universiteter eller høyskoler. Dette er en svært sammensatt gruppe,
med alt fra personer med forberedende prøver i filosofi som høyeste fullførte
utdanning til personer med doktorgrad i fysikk.

Figur 1 Sysselsatte 16–74 år etter høyeste fullførte utdanning 1995. Prosent
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De grunnutdannede utgjorde om lag 39 prosent av de sysselsatte i 1995, se figur 1.
De allmennutdannede utgjorde om lag 9 prosent og de yrkesfaglig utdannede nær
23 prosent. I underkant av 30 prosent hadde en eller annen høyere utdanning.

4 Jobber 1995

Hva slags kompetansebehov var det i jobbene i 1995? Dette spørsmålet kan en
nærme seg på ulike måter. Her velger vi å rendyrke et produktivitetsperspektiv. Vi
definerer behovet for kompetanse i en jobb som den kompetanse som vil gi det
mest produktive utgangspunkt for å gjøre jobben.

Siden vi i avsnitt 3 har avgrenset oss til utdanningsbasert kompetanse, snevrer
vi inn vårt fokus til behovet for slik kompetanse. Behovet for utdanning i en jobb
defineres som den utdanning som ville gitt det mest produktive utgangspunkt for
å utføre jobben.

ECON har i samarbeid med Arbeidsdirektoratet i perioden 1989–95 gjennom-
ført en rekke undersøkelser av blant annet kompetansebehovene i ledige stillinger;
de såkalte rekrutteringsundersøkelsene. Det er sendt spørreskjema til arbeidsgivere
som har utlyst ledige stillinger hvor de blant annet er bedt om å angi den mest
produktive utdanning i stillingene. Totalt er det samlet inn slike opplysninger om
rundt 16 000 stillinger fra hele landet og i alle yrker unntatt militære stillinger.
Figur 2 bygger på data fra undersøkelsen i 1995 (Larsen; 1996), men resultatene
for utdanningsbehovene er i hovedtrekk som for tidligere år.

For å få et bilde av utdanningsbehovene i hele arbeidslivet, ikke bare i de stil-
linger som er ledige, er det benyttet en metode som er nærmere beskrevet i Larsen
(1995b). Hovedpoenget er å forsøke å korrigere for at noen typer stillinger oftere
er ledige enn andre.

Et interessant funn i figur 2 er at arbeidsgiverne mener at grunnutdannede er
mest produktive i nær 20 prosent av stillingene. Dette er overraskende fordi en
skulle tro at det ikke skulle være en ulempe å ha mer utdanning enn det som
trengs. Arbeidsgiverne har imidlertid nettopp en slik oppfatning, og begrunner
den med at utdanning kan svekke motivasjonen for denne typen jobber og bidra
til høy gjennomtrekk ved at folk slutter med en gang de finner en bedre jobb (Ar-
beidsdirektoratet; 1990). Arbeidsgivernes vurderinger går altså i retning av at
utdanning skaper forventninger som bidrar til at å satse på velutdannede i lite ut-
danningskrevende jobber gir lavere produktivitet enn å satse på folk med mindre
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utdanning. Det kan altså bli for mye utdanning blant de sysselsatte ifølge arbeids-
givernes vurderinger.

Jobbene med behov for grunnutdannede er ikke nødvendigvis enkle. I 40 pro-
sent av dem oppgir arbeidsgiveren minst fem års yrkeserfaring som mest produk-
tivt. Men gitt at dette erfaringsbehovet dekkes, kan 75 prosent av disse jobbene
mestres fullt ut etter noen dager til noen uker.

Figur 2 viser videre at det er behov for høyere utdannede i 39 prosent av job-
bene. Arbeidsgiverne vil altså helst slippe høyere utdannede i 61 prosent av jobbe-
ne. I om lag en tredjedel av jobbene vil de aller helst ha yrkesutdannede. I nær 8
prosent vil de helst ha allmennutdannede. På figuren mangler 0,5 prosent av job-
bene, hvor arbeidsgiverne oppgir at «en bestemt opplæring eller utdanning» er av
ingen betydning og hvor det ikke er oppgitt noen mest produktiv utdanning.

I en annen analyse av behovsdataene (Larsen; 1995b), fremgår det at utdan-
ningsbehovene er mer polariserte i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Dette
betyr at andelen av jobbene med de laveste og med de høyeste utdanningsbehove-
ne er større i Oslo-regionen enn i resten av landet.

Bakgrunnen er blant annet at Oslo og Akershus har en spesielt stor andel av
stillingene innen finans- og konsulentsektoren og at regionen har få sysselsatte i
primærnæringene. En betydelig del av de kunnskapsintensive bedriftene er lokali-
sert i regionen (Aslesen m.fl. 1997). En hoveddel av arbeidsplassene i statsadmi-
nistrasjonen er lokalisert til Oslo. Mange store bedrifter med produksjonsenheter i

Figur 2 Besatte jobber etter den mest produktive høyeste fullførte utdanning 1995.
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andre deler av landet har hovedkontoret eller iallfall viktige administrative en-
heter i Oslo. Oslo har også gjennomgående større bedrifter enn i resten av landet.
Men det sterke innslag av tjenesteyting i regionen omfatter også en rekke ufaglær-
te jobber innen samferdsel, handel, hotell- og restaurantvirksomhet og annet.

Den regionale utviklingen i sysselsettingen som ligger i solidaritetsalternativet,
se avsnitt 2, kan forventes å forsterke polariseringen i jobbstrukturen i Oslo-
regionen.

5 Sysselsatte og stillinger 1995

Setter vi sammen de sysselsattes utdanningsbaserte kompetanse og jobbenes ut-
danningsbehov i 1995, får vi et bilde av et arbeidsliv med betydelige udekkede
kompetansebehov. Figur 3 viser at mens nesten 30 prosent av de sysselsatte har
høyere utdanning, er det behov for 39 prosent. Videre er det behov for 33 prosent
med yrkesfaglig utdanning mens det bare er i underkant av 23 som har slik utdan-
ning. På den annen side er det om lag 39 prosent som bare har grunnutdanning
mens det er behov for bare knapt 20 prosent.

Dette bildet må imidlertid modifiseres: For det første er det viktig å ha klart for
seg vår behovsdefinisjon. Vi ser på hva slags utdanning som vil gi maksimal pro-
duktivitet i enkeltjobber etter arbeidsgivernes vurderinger. Et helt annet spørsmål
er hvor mye utdanning et samfunn har behov for. Det koster å utdanne folk. Kost-
nadene består særlig av den tiden som går med til utdanningen for elever og stu-
denter, men også av undervisningsressursene. Ut fra et  lønnsomhetsperspektiv
kan det hevdes at den produktivitetsgevinst som oppnås ved å utdanne flere bør
stå i et rimelig forhold til kostnadene. Dersom en utdanner så mange at alle jobber
kan fylles med den mest lønnsomme utdanning, må produktivitetsgevinsten ved
en ytterligere marginale økning i utdanningsnivået være lik null. Siden kostnade-
ne ved å utdanne er betydelige, kan det ikke være lønnsomt med en så stor sats-
ning på utdanning. Det kan være fornuftig å dimensjonere utdanningssystemet
slik at de fremtidige utdanningsbehov i noen grad ikke dekkes.

For det andre innebærer tilpasningen på arbeidsmarkedet at de grunnutdanne-
de i stor grad er sysselsatt i jobber hvor det ville være mest produktivt med mer
utdanning. De kan imidlertid langt på vei ha kompensert for manglende utdan-
ningsbasert kompetanse med erfaringsbasert kompetanse.
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For det tredje tyder tilpasningen på at det er betydelig fleksibilitet i hva arbeidsli-
vet kan bruke av ulike typer personell. Det er store substitusjonsmuligheter mellom
ulike typer personell. Selv om det kan identifiseres et behov for en bestemt type
utdannet arbeidskraft, betyr ikke det at en må ha akkurat den typen arbeidskraft.
Andre typer arbeidskraft kan ofte være nesten like bra.

6 Utdanning og arbeidsmarked 1995–2010

6.1 Utdanning
Utviklingen fra 1995 til 2010 vil bli preget av utviklingen både i de sysselsattes
utdanning og i utdanningsbehovene.

For å få et bilde av utdanningsnivået fremover, har vi utarbeidet en fremskriv-
ningsmodell basert på overgangsrater fra 1995/96. En overgangsrate er eksempel-
vis andelen av de som gikk på allmennfaglig studieretning i 1995 som året etter
var student ved en ingeniørhøyskole.

Vårt datamateriale omfatter alle personer bosatt i Norge i 1995 og 1996 i alde-
ren 16–74 år. For hver person er det angitt kjønn, fødselsår og om en eventuelt er
førstegenerasjons eller andregenerasjons innvandrer. Videre er det for hvert av de

Figur 3 Utdanningsbasert kompetanse 1995 og 2010. Utdanningsbehov i arbeids-
livet 1995.  Prosent
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to årene og for hver person angitt om en er under utdanning eller ikke. Dersom en
er under utdanning, er det oppgitt hvilken utdanning og type utdanningsinstitu-
sjon. Videre er det oppgitt høyeste fullførte utdanning.

Det er også angitt om den enkelte bodde i Norge i de to årene. De som bodde i
Norge i 1996 men ikke i 1995 er innvandret. Mange av dem er norske statsborgere
som flytter tilbake til Norge. De som bodde i Norge i 1995, men ikke i 1996, er
utvandret eller døde.

Personene i befolkningen er hvert år i en bestemt posisjon angitt ved om en er
under utdanning eller ikke, eventuelt hva slags utdanning, hva slags høyeste full-
førte utdanning en har og om en er bosatt i landet eller ikke, fødselsår, kjønn og
innvandringskategori. I 1995 er personene eksempelvis fordelt på 32 564 ulike po-
sisjoner. Vi (dvs. datamaskinen!) beregner så overgangsrater fra hver av disse po-
sisjoner til alle posisjoner som folk har gått til i 1996.

I fremskrivningene holdes disse overgangsratene konstante. Hvert år legges det
inn ett nytt kull sekstenåringer fra Statistisk sentralbyrås befolkningsprognose
M196. De fordeles på utdanningskategorier med mer, slik som sekstenåringer var
fordelt i 1996. Hvert år legges det også inn innvandring. Disse innvandrerne
fordeles på utdanningskategorier, innvandringskategorier med mer, slik som inn-
vandrere i 1996. Utvandring beregnes som resultat av en forutsetning om kon-
stante overgangsrater til posisjonen «ikke bosatt», korrigert for aldersspesifikke
dødelighetsrater. Innvandringstallene er bestemt slik at nettoinnvandringen om
lag svarer til forutsetningen om 7000 netto inn etter 2000 i Statistisk sentralbyrås
prognose M196.

I tillegg forutsetter vi at yrkesfrekvensen i hver enkelt befolkningsgruppe (5-
års aldersgrupper, kjønn, i eller utenfor utdanningssystemet og høyeste fullførte
utdanning) er konstant frem til 2010. Den utviklingen vi da får i arbeidsstyrkens
sammensetning har vi antatt også vil gjelde sysselsettingens sammensetning etter
utdanning. For de fire gruppene vi ser på i dette innlegget, blir resultatene som
vist på figur 3.

Andelen av de sysselsatte som bare har grunnutdanning, synker fra om lag 39
prosent til knapt 22 prosent. Andelen halveres nesten i løpet av 15 år. Samtidig
øker andelen i de øvrige tre utdanningsgruppene. Særlig øker andelen med høyere
utdanning. Den øker fra knapt 30 til vel 41 prosent fra 1995 til 2010. De mest mar-
kante utviklingstrekkene er den sterke reduksjonen i andelen grunnutdannede og
økningen i andelen høyere utdannede.
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6.2 Utdanningsbehov
Vi har på figur 3 ikke tatt inn noen prognose for utdanningsbehovene i 2010. Det
synes å være mer usikkert hva som vil skje her enn på tilgangssiden.

Faglitteraturen peker ikke ut noen klar retning for utviklingen i kompetansebe-
hovene hittil (Larsen et al.; 1997). Noen fremhever tendenser til degradering av
jobbinnholdet, andre tendenser til oppgradering. Spenner (1988) gir en god over-
sikt og drøfting av studier på feltet frem til midt på 1980-tallet. En konklusjon han
mener å kunne trekke, er at endringer i sysselsettingens fordeling på yrker og sek-
torer i hovedsak bidrar til en oppgradering av ferdighetskravene i arbeidslivet som
helhet, særlig knyttet til økt innslag av jobber med høy innholdsmessig komplek-
sitet. Samtidig skjer det en endringer i jobbinnholdet innen yrker og bedrifter som
i hovedsak bidrar til degradering av ferdighetskravene, særlig knyttet til mindre
selvstendighet og egen kontroll over arbeidet. Spenner peker på at fremveksten av
det postindustrielle samfunn og mikroelektronikkrevolusjonen kan medføre at fer-
dighetskravene vil utvikle seg på en annen måte i fremtiden enn hittil.

Hvordan Spenners konklusjon skal oversettes til vår definisjon av utdannings-
behov er imidlertid høyst uklart. En viss degradering av jobbinnholdet innenfor
den enkelte bedrift, behøver eksempelvis ikke bety reduserte utdanningsbehov slik
vi har definert dette. Selv om de utdanningskrevende oppgavene fordeles på flere
jobber slik at utdanningskravene i hver jobb gjennomsnittlig blir mindre, kan like-
vel de samme utdanningsgruppene vurderes som de som er mest produktive for å
gjøre jobbene.

En annen tilnærming er å avlede utviklingen i utdanningsbehovene fra forhol-
det mellom utviklingen i utdanningsnivået og utviklingen i lønnsforskjellene mel-
lom utdanningsnivåene. Utdanningsnivået kan eksempelvis måles med andelen av
de sysselsatte som har høyere utdanning. Hvis lønnsforspranget for de høyere ut-
dannede synker, kan vi gjette på at det skyldes at utdanningsbehovene ikke har
økt like fort som utdanningsnivået. Omvendt hvis lønnsforspranget øker. Da øker
utdanningsbehovene raskere enn utdanningsnivået. Dette kan gjøres ved å tallfes-
te sammenhenger mellom utdanningsnivået, lønnsstrukturen og andre variabler
fra historiske data. Beregninger av denne typen er gjort i Larsen (1991), der resul-
tatene tyder på at hovedtendensen i perioden 1970–1989 har vært høye, men
stabile utdanningsbehov i offentlig sektor og lavere, men økende utdanningsbe-
hov i privat sektor.
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En mer avansert analyse gjøres for USA i Autor med flere. (1998), der de bruker
data for hele perioden 1940–1996. De forutsetter en såkalt CES-produktfunksjon.
Ut fra denne kan også utviklingen i vårt mål for utdanningsbehovet avledes, det
vil si den mest produktive andelen med høyere utdannet personell i arbeidslivet.
En får da en utvikling som vist i figur 4 der utdanningsbehovene øker omtrent i
takt med utdanningsnivået. I 1970-årene økte utdanningsnivået litt raskere enn
behovene. Derfor var det avtagende økonomisk avkastning av høyere utdanning i
denne perioden. En overraskende konklusjon i Autor med flere (1998) er at vek-
sten i behovene avtar på 1990-tallet. De finner også at utdanningsbehovene har
økt sterkest i datamaskinintensive bransjer.

Produktfunksjonen som brukes i denne beregningen innebærer imidlertid at
utdanningsbehovene slik vi definerer dem, alltid vil bli beregnet til å ligge høyere
eller like høyt som utdanningsnivået, så lenge lønnen til de høyt utdannede i gjen-
nomsnitt er like stor eller høyere enn for dem med mindre utdanning. Det er ikke
mulig å få avledet en utvikling der utdanningsnivået blir høyere enn utdannings-
behovene. En slik utvikling kan bare bli beregnet dersom det blir observert at høy-
ere utdannede i gjennomsnitt tjener mindre enn dem med mindre utdanning. Dette
vil en antakelig neppe noen gang oppleve, fordi høyere utdannede tross alt har en

Figur 4 Prosentandel sysselsatte med høyere utdanning. Behov og faktisk nivå. USA
1940–1996
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Kilde: Beregnet av ECON ut fra datamaterialet i Autor med flere (1998). Behovstallene forutsetter en
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god mulig for å få jobb på lik linje med andre i mange mindre utdanningskrevende
jobber, samtidig som mange vil gå inn i lederstillinger og maktposisjoner.

De typer produktfunksjoner som ofte anvendes i denne typen analyser er der-
for etter min vurdering lite egnet til å analysere utviklingen i utdanningsbehove-
ne. En bør heller bruke produktfunksjoner som åpner for at arbeidstakere med
høyere utdanning kan arbeide i jobber hvor deres utdanning er til liten nytte. Med
slike produktfunksjoner kan en vise at dataene i Autor med flere (1998) også er
konsistente med en hypotese om at utdanningsbehovene bare har økt moderat i
hele etterkrigstiden men at de i økende grad er blitt dekket av personell med
høyere utdanning.

Dette åpner for to helt ulike perspektiver på utviklingen i utdanningsbehovene.
Det ene innebærer at utdanningsbehovene tilpasser seg utdanningsnivået og hele
tiden ligger noe over. Det andre innebærer mer stabilitet i kompetansebehovene og
at det som øker når utdanningsnivået øker er hvor godt behovene dekkes. Vår til-
nærming går i retning av det sistnevnte.

Vi har gjennomført en del analyser i Norge med nøyaktig den definisjonen av
utdanningsbehov som er brukt i dette innlegget. Den første ble gjennomført i
verkstedindustrien i 1986 (Colbjørnsen og Larsen; 1987). Videre har vi bearbeidet
data fra rekrutteringsundersøkelsene 1989–1993 for samme næring. Resultatene
er vist i figur 5. Innslaget av stillinger hvor arbeidsgiverne mener at personer med
bare grunnskole er mest produktive, er betydelig redusert samtidig som behovet

Figur 5 Utdanningsbehovene i norsk verkstedindustri 1986 og gjennomsnitt for
perioden 1989–1993
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for personer med videregående utdanning (inklusive grunnkurs) har økt. Tall-
grunnlaget for figuren tyder ikke på noe økt behov for høyere utdannet personell,
faktisk heller en viss reduksjon. Men denne er så liten at den kan skyldes tilfeldig-
heter i datamaterialet. Nedgangen kan også skyldes at utdanningskrevende opp-
gaver overføres fra verkstedindustrien til konsulentvirksomhet innen sektoren for-
retningsmessig tjenesteyting.

Metodene i disse to undersøkelsene er imidlertid forskjellige. I 1986 ble den
mest produktive utdanningssammensetning i et utvalg bedrifter skissert av ledel-
sen. I rekrutteringsundersøkelsen har en benyttet vurderinger av utdanningsbeho-
vene i ledige stillinger og vektet dem mot data for verkstedindustrien fra AKU. Det
er brukt en rekke statistiske krumspring for å prøve å gjøre dataene sammenlign-
bare, men likevel gjenstår det en viss usikkerhet.

En annen kilde til informasjon er å studere utviklingen fra 1989 til 1993 i re-
krutteringsundersøkelsene. Dette er gjort i Larsen (1994). Her er problemene med
sammenlignbarhet over tid mindre. Dessuten dekkes nesten hele arbeidslivet. Peri-
oden er imidlertid kort, bare fire år.

Resultatene for privat sektor vises på figur 6. Andelen av jobbene hvor bare
grunnskoleutdanning er mest produktivt har sunket noe i løpet av disse fire årene.
Dette gjelder også andelen av jobbene med behov for videregående utdanning (in-
klusive grunnkurs). Andelen av stillingene med behov for høyere utdanning øker.

Tallgrunnlaget som er presentert i Larsen (1994) viser imidlertid at bakgrunnen
for disse endringene blant annet. er sysselsettingsnedgangen i industrien og bygg-

Figur 6 Utdanningsbehovene i privat sektor 1989–1993
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og anleggssektoren. I rekrutteringsundersøkelsen for 1995, da norsk økonomi var i
full fart opp av bølgedalen, ble det påvist en reduksjon i utdanningsbehovene i
privat sektor i forhold til 1993 (Larsen; 1996). Oppgangen i norsk økonomi ga en
jobbvekst med avtagende utdanningsbehov. Dette viser at konjunktursvingning-
ene påvirker utbredelsen av ulike utdanningsbehov i arbeidslivet.

Utviklingen i utdanningsbehovene i offentlig sektor er problematisk å belyse
ved hjelp av rekrutteringsundersøkelsenes data på grunn av få observasjoner hvert
år. Datamaterialet tyder faktisk på reduserte utdanningsbehov fra 1989 til 1993,
antakelig som følge av økende innslag av sysselsettingstiltak. Men materialet er
for spinkelt til å trekke konklusjoner.

I hvilken retning går utdanningsbehovene? Det er ikke lett å trekke konklusjo-
ner ut fra de glimt fra faglitteraturen og brokker av data som her er presentert.
Ikke bare er det uklart hva som egentlig har skjedd de siste 10–20-årene. I tillegg
kommer usikkerheten omkring hvordan informasjons- og kommunikasjonstekno-
logien vil påvirke  utviklingen i kompetansebehovene.

Den teknologiske utviklingen vil blant annet  påvirke det faglige innholdet i
ulike yrker; både hva slags oppgaver en stilles overfor og hvordan oppgavene lø-
ses. Etablerte yrker vil forsvinne og nye vokse frem. Det faglige innholdet i utdan-
ningene vil også endres. Det er imidlertid usikkert hvordan disse endringene vil
påvirke hvor mange personer det er behov for at mestrer de ulike fag og kunnskap-
sområder.

Kanskje har informasjonsteknologien potensialet i seg til å overflødiggjøre
også mange av dem som har utviklet og spredt den.

Hvordan vil den fremtidige næringsutviklingen i solidaritetsalternativet påvirke
utdanningsbehovene? Dersom utdanningsbehovene er konstante innen hver næ-
ring (9 grupper), vil næringsutviklingen bidra til en svak økning i utdannings-
behovene frem til 2010. Andelen av stillingene hvor det er behov for grunnutdan-
nede går ned et halvt prosentpoeng mens andelen av jobbene som krever allmenn-
utdannede går tilsvarende opp. Andelen stillinger hvor høyere utdanning er mest
produktivt øker med 1,5 prosentpoeng mens andelen av stillingene hvor det er be-
hov for en yrkesutdanning går tilsvarende ned.

En jobb er et knippe av arbeidsoppgaver som passer i omfang og art til å bli
utført av en person. Hvordan arbeidsoppgavene grupperes sammen i jobber, kan gi
en fleksibilitet i utdanningsbehovene på sikt. Når det blir økende rikelighet på
høyt utdannede, vil det være effektivt å fordele de utdanningskrevende oppgavene
på flere jobber. Selv om jobbene da får et mindre utdanningskrevende innhold,
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kan  likevel høy utdanning bli vurdert som mest produktivt for å mestre dem. I
den grad arbeidslivet trekkes mot de effektive løsninger, vil altså utdanningsbeho-
vene kunne øke som en konsekvens av økende utdanningsnivå. Vi tror imidlertid
at en slik endring i jobbenes innhold vil skje langsomt. Det vil antakelig være
motvilje mot å dele de utdanningskrevende oppgavene med andre.

Vi velger i den usikkerheten vi står overfor å se nærmere på to mulige utvi-
klingsbaner:

• Konstante utdanningsbehov. Vi antar i denne banen at utdanningsbehovene i
hver næring på lang sikt er konstante. Variasjoner utover dette skapes av kon-
junktursvingninger.

• Økte utdanningsbehov. Vi tenker oss i denne banen at kravene til kvalitet øker i
hele arbeidslivet. Andelen av jobbene med behov for grunnutdannede og all-
mennutdannede synker. Andelen av jobbene med behov for yrkesutdannede og
høyere utdannede øker betydelig. For høyere utdannede skjer dette delvis som
en tilpasning til økende utdanningsnivå. Med det kan som nevnt godt tenkes at
de utdanningskrevende jobbene i gjennomsnitt får et noe mindre utdanning-
skrevende innhold. Utdanningsbehovene øker særlig i privat sektor, som i ut-
gangspunktet markerer langt lavere utdanningsbehov enn offentlig sektor.
Også i dette tilfellet vil konjunkturene skape svingninger fra år til år.

6.3 Tilpasningen
Dersom utdanningsbehovene i hver næring forblir konstante fremover mot år
2010, blir det små endringer i stillingsfordelingen på figur 3. Det blir da to hoved-
trekk i utviklingen:

• Behovene for høyere utdannet arbeidskraft vil kunne dekkes stadig bedre i
årene fremover. Andelen stillinger med behov for høyere utdanning øker fra
om lag 39 til 40,5 prosent. Andelen av de sysselsatte med høyere utdanning
øker fra knapt 30 til vel 41 prosent.

• Økende knapphet på grunnutdannede. Andelen stillinger med behov for grunn-
utdannede synker fra 19,5 til 19 prosent. Andelen av de sysselsatte med grunn-
utdanning synker fra om lag 39 prosent til knapt 22 prosent.
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Utviklingen i dette tilfellet innebærer at behovene for de lengste og dermed mest
ressurskrevende utdanningene dekkes fullt ut mens behovene for de kortere og,
iallfall på den måten mindre ressurskrevende yrkesutdanningene, dekkes i betyde-
lig mindre grad. Dette fremstår som en ubalansert utdanningsdimensjonering.

I tilfellet med økende utdanningsbehov blir det mindre rikelighet på høyt ut-
dannede og mindre knapphet på grunnutdannede. De to hovedtrekkene i kon-
stantalternativet dempes. En vel så viktig forskjell mellom de to alternativene gjel-
der behovet for yrkesutdannede. I tilfellet konstante utdanningsbehov i hver næ-
ring ble det reduserte behov for yrkesutdannede totalt sett. I tilfellet med økende
utdanningsbehov antar vi at en økende andel av stillingene får behov for yrkesut-
dannede. Dette er altså betydelig usikkerhet om utviklingen på denne delen av ar-
beidsmarkedet.

7 De grunnutdannede

Et sannsynlig utviklingstrekk blir at antall grunnutdannede synker raskere enn
antall jobber hvor det er behov for denne typen personell. Dette trekker i retning
av at det blir lettere for de grunnutdannede å få jobb. Riktignok vil det antakelig
være et overskudd på grunnutdannede i forhold til behovene også i år 2010. Men
mange av de grunnutdannede sitter allerede i jobber hvor det er behov for mer ut-
danning. De er ikke tilgjengelige for å dekke behovet for grunnutdannede. Hvis
sysselsettingsutviklingen i solidaritetsperspektivet blir realisert, vil det antakelig
bli økende rift om denne typen personell eller om personell med mer utdanning
som er villig til å utføre disse jobbene.

Arbeidsgiverne vil tilpasse seg denne utviklingen dels ved å rasjonalisere bort
jobber med behov for grunnutdannede raskere enn hittil, dels ved å gjøre jobbene
mer attraktive. Lønnsnivået i disse jobbene vil stige mer enn i jobber som krever
mer utdanning. Jobbene vil bli utformet på andre måter, eksempelvis med bedre
utstyr, høyere sikkerhet, gunstigere arbeidstidsordninger, bedre opplæringstilbud
og bedre velferdstilbud. Kanskje blir de minst attraktive oppgavene kombinert
med mer spennende oppgaver på nye måter slik at det utvikles nye typer jobber.

En mulighet er at denne typen jobber i økende grad blir livsfasejobber som ut-
føres av elever og studenter som deltidsjobbing ved siden av utdanningen. I steden
for at noen gjør de lite utdanningskrevende jobbene hele livet, vil de kanskje i
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økende grad gjøres av de fleste – men bare i deler av livet: I introduksjonsfasen på
arbeidsmarkedet i kombinasjon med utdanning.

Knappheten på folk som er motivert for de minst utdanningskrevende jobbene
kan også føre til tiltak med sikte på økt arbeidsinnvandring til Norge.

Selv om det skulle bli økende knapphet på de grunnutdannede i årene frem-
over, vil det antakelig nettopp blant de grunnutdannede fortsatt kunne finnes be-
tydelige sysselsettingsproblemer. Mange grunnutdannede vil ha problemer med å
få jobb selv om det er mangel på dem. Figur 7 viser eksempelvis at det i 1995,
samtidig som det var mange arbeidssøkere på jobber med behov for grunnutdan-
nede, var mange jobber ubesatt.

Det kan være mange årsaker til dette:

• Svak grunnutdanning. Arbeidsgivere ansetter ikke hvem som helst med riktig
utdanningsnivå. De vurderer avbrudd i utdanningen, fravær og karakterer.

• Manglende sosial kompetanse. Egenskaper som utadvendthet, samarbeidsevne
og evne til å ta initiativ vurderes av arbeidsgiverne som sentrale for å kunne
gjøre en god jobb (Larsen; 1992). Manglende sosiale egenskaper kan gjøre det
vanskelig å få jobb.

• Sosiale/psykiske problemer som er skapt utenfor arbeidslivet. Dette er proble-
mer som også kan ha vært en hindring for å få mer utdanning. Vi har derfor
antakelig en overrepresentasjon av personer med denne typen problemer i
gruppen grunnutdannede.

• Manglende erfaring. Selv om jobbene har behov for bare grunnutdanning, kan
arbeidsgiverne samtidig gi uttrykk for et behov for lang erfaring. Dermed stil-
ler personer med kort erfaring svakt i konkurransen selv om de skulle ha det
riktige utdanningsnivået.

• For lang erfaring. Omvendt ønskes det til noen jobber folk med kort erfaring.
Dette kan avspeile at de ønsker unge i jobbene. Dermed stiller personer med
høy alder og/eller lang erfaring svakt i konkurransen (Larsen; 1995a).

• Skepsis til å ansette innvandrere. I over halvparten av de ledige stillingene
våren 1995 oppga arbeidsgiverne at ansettelsesmulighetene svekkes av å være
innvandrer fra Sør- og Øst Europa, Afrika og Asia, enda det var forutsatt at
innvandreren hadde vært minst to år i Norge, snakket bra norsk og tilfreds-
stilte formelle krav til utdanning.(Larsen; 1995b).



Det 21. århundrets velferdssamfunn 7 • 25 • Utdanningsbasert kompetanse

• Skepsis til å ansette langtidsledige. Skepsisen til å ansette personer som er ar-
beidsledige øker med lengden på ledighetsperioden (Larsen; 1995c).

• Motivasjonsproblemer. Arbeidssøkere trekker seg når de får høre lønnsbetingel-
sene eller er motivert til å gi et dårlig inntrykk fordi de har gode alternativer til
sysselsetting i støtteapparatet.

• Lovmessig utestengning. I arbeidsmiljøloven og andre lover er det en rekke
regler som hindrer ungdom i alderen 16–18 år i å utføre ulike oppgaver. Et ek-
sempel er sertifikat for bil. Andre eksempler er begrensninger i mulighetene for
overtid og nattarbeid og bruk av farlige redskaper. Dette gjør at denne alders-
gruppen er lite aktuell som arbeidskraft i mange jobber. Trenden går i retning
av stadig sterkere vern av ungdom.

De fem første momentene peker på at det i gruppen grunnutdannede vil være et
betydelig innslag av ressurssvake personer. Mange av dem vil bli langtidsledige,
langtidssykemeldte, førtidspensjonert eller uføretrygdet. Det betyr at tilgangen på
grunnutdannede blant de sysselsatte kan bli enda mindre enn vist på figur 3.

Skepsisen til å ansette innvandrere og langtidsledige kan innebærer at arbeids-
giverne pålegger seg selv en begrensning på tilbudet av arbeidskraft. Denne be-
grensningen vil antakelig i noen grad føye seg etter markedssituasjonen. Eksem-
pelvis fremgår det av Larsen (1995b) at skepsisen til å ansette innvandrere avtar
med økende mangel på arbeidskraft.

Motivasjonsproblemene består i at noen foretrekker å leve på ulike former for
trygd eller støtte heller enn å ta mange av de jobbene hvor det er behov for grunn-
utdannede. For å beholde visse typer støtte trenger de å vise at de er aktive ar-
beidssøkere. Resultatet kan bli at de fremstiller seg som lite attraktive søkere.

Evnen til å tilegne seg kompetanse gjennom utdanning varierer fra person til
person, og antakelig mer desto sterkere teoretisk innslag det er i utdanningen.
Nevropsykiatrikeren Håkan Eriksson hevder eksempelvis at evnen til å tilegne seg
teoretisk kunnskap er normalfordelt i befolkningen, og at om lag en fjerdedel av
befolkningen ikke har tilstrekkelig av denne evnen til å takle teoretiske kurs i
språk og matematikk (Dagens nyheter 25. mai 1997). Dette er ikke bare biologisk
bestemt men også et resultat av sosiale problemer som hindrer barn i å utvikle sine
talenter. Men selv om læreevnen kan utvikles gjennom bedre oppvekstvilkår og
pedagogiske metoder, og selv om Erikssons anslag på en fjerdedel av befolkningen
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kanskje er for høyt, så er det antakelig en betydelig del av hvert alderskull som har
betydelige problemer med teoretisk læring.

Et annet problem er de vanskelighetene som mange har med å lese. Senter for
leseforskning har ifølge Aftenposten 23. mai 1998 i den hittil største leseundersø-
kelse som er foretatt i Norge, funnet at hver syvende åtteåring har og trolig fort-
satt vil ha grunnleggende problemer med å lese når de blir voksne.

Nettopp kjøret på at alle skal ta langvarig teoretisk utdanning, kan i seg selv
skape skoletapere som senere blir tapere i arbeidslivet. Dette kan i noen grad ligge
bak momentene 1–3 over. Dersom de i stedet hadde fått muligheter til å utvikle
seg i en konkret jobb, kunne de ha oppnådd en yrkeserfaring som ville gitt dem en
langt bedre posisjon i arbeidslivet.

Vi står altså overfor det perspektiv at det sannsynligvis blir økende knapphet
på folk som er motivert for å ta de minst utdanningskrevende jobbene. Dette er
jobber som kan læres raskt og hvor kravene til teoretisk kunnskap må antas å
være svært små. Samtidig er tidsstemningen slik at alle helst skal ta treårig videre-
gående utdanning, i en videregående skole hvor teoretiske fag har fått en sterkere
plass på de yrkesfaglige linjer. Det hevdes til og med at denne utdanningssatsin-
gen er nødvendig for at alle skal kunne henge med i arbeidslivet i fremtiden. Men
den lovmessige utestengning av ungdom fra mange arbeidsoppgaver, manglende
sosial kompetanse og sosiale/psykiske problemer med bakgrunn i familie, skole og

Figur 7 Antall søkere til ledige stillinger og andelen ubesatte stillinger som følge av
mangel på kvalifiserte søkere, etter det mest produktive utdanningsnivået i stillin-
gene. Oslo og Akershus. Våren 1995.
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oppvekst er antakelig viktigere årsaker til at arbeidsgivere ofte ikke ønsker å an-
sette de yngste.

En mulig konklusjon er at det, ut fra arbeidsmarkedets behov, er unødvendig å
pine folk som er uten motivasjon og legning for å tilegne seg teoretisk kompetan-
se, gjennom en teoretisk orientert videregående skole. De kan gjøre bedre nytte for
seg i arbeidslivet, til glede både for seg selv og andre. Noen av dem ville kanskje
også få motivasjon til å ta mer teoretisk utdanning senere i livet, med basis i den
selvtillit som oppnås ved å erfare at en kan mestre praktiske utfordringer.

8 Allmennutdannede

Gruppen allmennutdannede består av dem som har tatt artium/allmennfaglig
linje, og som ikke har gått videre til høyere utdanning. Dette kan oppfattes som en
type ufaglært arbeidskraft. De har 12 års utdanning, men har ingen yrkesutdan-
ning. Mange av dem er i arbeidslivet i deltidsjobber ved siden av studier ved uni-
versiteter og høyskoler.

Mange arbeidsgivere angir antakelig denne typen arbeidskraft som mest pro-
duktiv i mange enkle, praktiske jobber fordi utdanningens lengde innebærer en
viss seleksjon. Dette er folk som har vist evne til å lære. Dessuten begrenses ikke
bruken av dem av lover og regler slik som for 16–18-åringene. De fleste har serti-
fikat.

I alternativet med konstante utdanningsbehov i hver næring økte andelen av
alle jobber med behov for allmennutdannede. I alternativet med økte utdannings-
behov antok vi at behovet for både grunnutdannede og allmennutdannede avtok.
Ideen var at krav til økt kvalitet i arbeidslivet i økende grad krevde mer spesiali-
serte yrkesutdanninger eller høyere utdanning. Det er høyst usikkert hva som er
den mest sannsynlige utviklingen i behovet for allmennutdannede fremover.

Dette er imidlertid kanskje ikke så viktig for å si noe om markedssituasjonen
for de allmennutdannede. Denne har nemlig hittil, antakelig i særlig stor grad,
vært avhengig av andre markeder hvor utviklingstendensene synes mer klare:

• De skyves ut fra jobber med behov for høyere utdannede. Tradisjonelt har de
allmennutdannede fått mange jobber hvor det ville være marginalt bedre med
høyt utdannede men hvor dette ikke vurderes som veldig viktig. Med den
økende rikelighet på høyere utdannede, vil de allmennutdannede antakelig i
økende grad tape i konkurransen om ledige jobber av denne typen.
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• De vil i økende grad søke nedover i stillingshierarkiet for å få andre jobber, det
vil si mindre utdanningskrevende jobber. Her vil det til gjengjeld bli gode mu-
ligheter.

• Det er også mulig at de vil søke sidelengs, det vil si få jobber hvor yrkesfaglig
utdannede er mest produktive. Tilgangsberegningene viser eksempelvis svært
lav tilgang på personer med videregående administrativ utdanning.

Jobbene med behov for allmennutdannede er tradisjonelt besatt av mange grunn-
utdannede, blant annet. fordi de allmennutdannede har erstattet høyere utdanne-
de høyere oppe i stillingshierarkiet. Når allmennutdannede i økende grad blir ut-
konkurrert fra ledige jobber med behov for høyere utdanning, kan de ikke uten
videre gå inn i jobber med behov for allmennutdannede. Mange av disse jobbene
er allerede besatt av personer med grunnutdanning. Selv om behovet for allmenn-
utdannede skulle være av samme størrelse som antallet allmennutdannede, kan
likevel mange allmennutdannede måtte søke nedover eller sidelengs som antydet
ovenfor.

Samlet blir hovedtendensen for de allmennutdannede antakelig en viss degra-
dering av stillingsinnholdet. Samtidig vil antakelig de allmennutdannede i økende
grad bestå av studenter som jobber ved siden av studiet. Det er derfor ikke sikkert
at vi står overfor en degradering av yrkeskarrierer. Å være sysselsatt og allmenn-
utdannet vil kanskje i økende grad bli en midlertidig tilpasning i en fase av livet.

Det er usikkerhet knyttet til hvor mange som vil velge allmennfag i fremtiden.
Reduserte muligheter på arbeidsmarkedet, både med bare allmennutdanning og
med høyere utdanning, kan føre til at flere velger yrkesfag.

9 Yrkesutdannede

I utgangsåret 1995 er det en mangel på yrkesutdannede i forhold til behovene.
Frem til 2010 øker andelen av yrkesutdannede blant de sysselsatte noe. Om beho-
vene for denne typen personell dekkes bedre er imidlertid høyst usikkert.

I vårt alternativ med konstante utdanningsbehov i hver næring reduseres de
samlede behovene for yrkesutdannede noe. Da vil dekningsgraden øke. I alternati-
vet med økende utdanningsbehov er det usikkert om dekningsgraden vil øke. Dette
er avhengig av hvor mye behovene vil øke.
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Et annet usikkerhetsmoment ligger på tilgangssiden. Siden mulighetene på
arbeidsmarkedet for de allmennutdannede svekkes, blir det tryggere å satse på
yrkesfag for dem som ikke er sikre på om de vil ta høyere utdanning. Reform 94
har bedret mulighetene for å oppnå studiekompetanse via yrkesfaglige linjer. Dette
kan gjøre det mer fristende å velge yrkesfag og bidra til en økning i tilgangen på
yrkesutdannede i forhold til det som ble vist i figur 3. Dette vil på sikt kunne bidra
til bedre dekning av behovene for denne typen personell.

I motsatt retning trekker at tendensen til å ta høyere utdanning blant de som
tar yrkesfaglige linjer kan komme til å øke (Berg; 1998). Men dette gir en økning i
en ny type høyere utdannede: Høyt utdannede med yrkesutdanning og fagbrev.
Disse vi antakelig være mindre sårbare overfor en eventuell tendens til overskudd
på høyere utdannede i forhold til behovene, siden de er kvalifisert for jobber med
behov for yrkesutdanning. Hvis det blir relativt økonomisk gunstigere å jobbe som
fagarbeider enn som høyere utdannet, har de altså muligheten til å velge det
første.

10 Høyere utdannede

Mange av jobbene med behov for høyere utdannede vil i årene fremover bli besatt
av folk med mindre utdanning, fordi det fortsatt lenge vil være mangel på høyere
utdannede i forhold til behovene. Når de nyutdannede fra universiteter og høg-
skoler banker på døren i bedrifter og etater i årene fremover, vil mange av de job-
bene de ville passe til, være besatt av folk med mindre utdanning. Dette trekker i
retning av at det vil bli enda større rikelighet på høyere utdannede enn figur 3
tyder på, iallfall i en overgangsperiode. I motsatt retning trekker at mange med
høyere utdanning selv velger å ta jobber hvor det ikke er behov for høyere utdan-
ning. Årsaken kan være at en ønsker å bo et bestemt sted eller at en ønsker jobber
hvor det ikke er behov for høyere utdanning.

Antakelig er det en underliggende trend i retning av økende behov for høyere
utdannede i norsk arbeidsliv. Men hvor raskt behovene vil øke er usikkert. Antake-
lig øker behovene langsomt. Som tidligere nevnt øker andelen av alle besatte job-
ber som har behov for høyere utdanning bare fra 39 til 40,5 prosent fra 1995 til
2010 med konstante utdanningsbehov i hver næring. Det er lavere enn de 41 pro-
sent av de sysselsatte som i 2010 vil ha høyere utdanning.
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Det er usikkert hvordan utdanningsbehovene vil utvikle seg internt i hver næring,
men som nevnt er det indikasjoner på at behovene iallfall øker i privat sektor. En
problemstilling som kan reises er om økende utdanningsnivå i seg selv kan stimu-
lere fremveksten av mer utdanningskrevende jobber. Denne prosessen kan beskri-
ves slik:

• Bedre dekning av behovene for høyere utdannet personell. Det blir mindre
mangel på høyt utdannet personell i forhold til behovene, slik at lønnsforskjel-
lene blir mindre mellom utdanningsnivåene.

• Næringsdynamikk. Når høyere utdanning blir relativt billigere, blir det mer
lønnsomt å vri næringsstrukturen i retning av næringer som har de beste mu-
ligheter for å utnytte denne ressursen. I ECON-notat 26/97 viser vi imidlertid at
bare knapt 7 prosent av veksten fra 1986 til 1993 i antall arbeidstakere med
høyere utdanning i bedriftssektoren kan føres tilbake til slike næringsvridnin-
ger. I solidaritetsalternativets næringsutvikling har vi lagt inn en betydelig
vekst i finansiell og forretningsmessig tjenesteyting frem til 2010. Dette ligger
altså allerede inne i behovsberegningene.

• Bedriftsdynamikk. Innen den enkelte næring vil de bedrifter bli styrket som
best er i stand til å rekruttere og utnytte høyt utdannet personell. Internt i den
enkelte næring kan det skje en vridning i retning av bedrifter som i større grad
enn gjennomsnittet utnytter høyt utdannet personell. Det er beregnet at 45
prosent av veksten i antall høyt utdannede arbeidstakere i næringslivet kan fø-
res tilbake til slik bedriftsdynamikk (ECON-notat 26/97). En hoveddel av denne
dynamikken innebærer nedleggelser og nyetableringer, mens en mindre del
innebærer at utdanningsintensive bedrifter vokser raskere enn andre. De nye-
tablerte bedriftene hadde en langt større tetthet av arbeidstakere med høyere
utdanning enn de som ble nedlagt.

• Degraderingseffekten. I tillegg vil reduserte lønnsforskjeller mellom utdan-
ningsnivåene på sikt også endre jobbenes innhold, det vil si endre hvordan ar-
beidsoppgaver og ansvarsområder grupperes sammen i jobber. Når det for ek-
sempel er sterk mangel på en type personell, vil det være lønnsomt å samle de
oppgaver som bare denne typen personell kan utføre, i spesialiserte jobber. Når
det blir økt rikelighet på en slik type personell, vil det som regel være mer
lønnsomt å gjøre jobbene mindre spesialiserte slik at flere med denne typen
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kompetanse får anledning til å utnytte den. Derfor vil jobbenes innhold gradvis
kunne tilpasses balansen på arbeidsmarkedet for ulike typer personell. Økende
utdanningsnivå vil gradvis kunne gjøre den enkelte jobb mindre utdanning-
skrevende, og dette kan oppfattes som en form for degradering av jobbinnhol-
det. Samtidig kan det likevel blir flere jobber hvor arbeidsgiverne vurderer det
som mest produktivt med høyere utdanning. De utdanningskrevende oppgave-
ne deles på flere. Degradering og økende utdanningsbehov kan være to sider
av samme trend når utdanningsnivået i befolkningen øker.

Det kan i fremtiden skje en økning i utdanningsbehovene innen enkeltnæringer
både via bedriftsdynamikk og degradering. Det er imidlertid uklart om de presen-
terte resultatene for bedriftsdynamikken innebærer økte utdanningsbehov eller
bare bedre dekning av utdanningsbehov. At nyetablerte bedrifter har høyere ut-
danningsnivå enn nedlagte, kan skyldes den større frihet de har til å sette sammen
bemanningen i forhold til etablerte bedrifter og at de rekrutterer i en tid med høy-
ere utdanningsnivå på arbeidssøkerne enn det de etablerte bedrifter har gjort.

Den fremtidige behovsdekningen for ulike typer høyere utdannet arbeidskraft
vil variere. I Larsen (1994) var en konklusjon at det ville gi en jevnere dekning av
behovene for ulike typer høyere utdanning dersom utdanningskapasiteten ble
dreid noe bort fra høyere administrativ utdanning og mot høyere undervisnings-
faglige og omsorgsfaglige utdanninger. I Larsen (1997) var konklusjonen at utdan-
ningskapasiteten burde dreies i retning av høyere undervisningsfaglig, høyere
helse- og omsorgsfaglig og høyere teknisk-naturfaglig utdanning. Det ble imidler-
tid pekt på at høyere administrativ utdanning er billigere per studieplass en høyere
teknisk-naturfaglig utdanning og helse- og omsorgsutdanning. Høyere adminis-
trativt utdannet personell går dessuten lett inn i mange ulike typer jobber. Disse
momentene bidrar til å vri den samfunnsmessige lønnsomhet av utdanningsinves-
teringene noe i favør av høyere administrativ utdanning.

En interessant side ved tilpasningen på arbeidsmarkedet for de høyt utdannede
er en tendens til geografisk sentralisering (Larsen; 1997). Det er særlig den sterke
tendensen til å ta høyere administrativ utdanning (økonomi, samfunnsfag og jus)
over hele landet som har en slik virkning: Rekrutteringen kommer fra hele landet
mens de jobbene som møter denne tilgangen på personell tenderer til å lokaliseres
sentralt, særlig i Oslo og Akershus. En tredjedel av de jobbene som har behov for
høyere administrativ utdanning er i Oslo og Akershus.
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Økende arbeidsledighet har en tendens til å dempe innenlandske flytting. Flyttin-
gen utsettes til bedre tider. Samtidig har det vært politikk i Norge å møte økende
arbeidsledighet med å opprette flere studieplasser, som på sikt forsterker sentrali-
seringstendensene.

11 Kritiske forutsetninger

Analysen bygger på flere forutsetninger som vi her skal drøfte.
For det første er det problematisk å oppfatte en jobb som et fast punkt i ar-

beidslivet. Vi kartlegger den mest produktive utdanning i jobbene og grupperer
jobbene ut fra den mest produktive utdanning i dem. Samtidig er det klart at inn-
holdet i jobbene i noen grad blir formet etter den enkeltes kompetanse. I en øko-
nomi med full fleksibilitet i fordelingen av arbeidsoppgaver mellom personer har
vår tilnærming liten mening fordi jobben ikke eksisterer som en selvstendig in-
stitusjonell enhet. Den blir formet rundt den enkeltes egenskaper i samspill med
andre sysselsattes egenskaper. En jobb vil da bare være et ansettelsesforhold uten
noe spesifisert innhold.

Vi mener imidlertid at det er betydelig treghet i hvor raskt jobbenes innhold
endres, noe som gjør det interessant å velge vår tilnærming. For å belyse sammen-
hengen mellom utdanningsnivå og fleksibilitet i utformingen av jobben, ble det i
rekrutteringsundersøkelsene våren og høsten 1989 stilt spørsmål ved om arbeids-
oppgavene i stillingen kunne tilpasses kvalifikasjonene til den som ansettes. Av de
stillingene hvor det vurderes som mest produktivt med høyere utdannet personell,
er arbeidsoppgavene klart definert i om lag 35 prosent. Dette gjelder i 41 prosent
av stillingene med lavere utdanningsbehov. I 28 prosent av stillingene med behov

Tabell 1 Ledige stillinger 1989 etter fleksibiliteten i arbeidsoppgavene. Etter nivået
på den mest produktive utdanning. Prosent

eloksedneågeredivrelleeloksnnurG gninnadtuereyøH

trenifedtralkreenevagppO 0,14 7,43

sessaplitdargneoninakenevagppO 1,53 9,63

sessaplitdargrotsinakenevagppO 9,32 4,82

muS 0,001 0,001

N )6661( )7871(

Kilde: Rekrutteringsundersøkelsen 1989
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for høyere utdanning, kan oppgavene i stor grad tilpasses kvalifikasjonene til den
som ansettes. Dette gjelder 24 prosent av stillingene med lavere utdanningsbehov.

Det er mange årsaker til begrenset fleksibilitet i arbeidsoppgavene. En årsak
ligger i behovet for informasjon om arbeidsoppgaver og om arbeidssøkere i tilpas-
ningsprosessen på arbeidsmarkedet. Arbeidsdelingen preges av tradisjoner, som
konkret gir seg uttrykk i eksistensen av ulike yrker. Tradisjonene i arbeidsdelingen
kan utvikles og forsterkes gjennom utviklingen av utdanningssystemet. Spesielle
yrker får sin egen utdanning. En gruppering av arbeidssøkere etter utdanning og
en oppdeling av arbeidsoppgavene i ulike typer jobber og yrker skaper oversikt
over arbeidsmarkedet. Det letter kommunikasjonen mellom arbeidssøkere og ar-
beidsgivere om hva slags kvalifikasjoner arbeidssøkerne har og hva slags kvalifi-
kasjoner som trengs.

For det andre bygger våre behovsdata på arbeidsgivernes vurderinger. Dette
kan forsvares ved at det er arbeidsgiverne som faktisk bestemmer hvem som skal
ansettes. Det er godt mulig at arbeidsgiverne av og til tar feil i sine vurderinger.
Men det er like fullt deres vurderinger som avgjør. Dette åpner også for et annet
tema; nemlig hva som bestemmer arbeidsgivernes vurderinger. Vi må anta at det
reelle kompetansebehov er avgjørende. Men det kan også tenkes at arbeidsgiver-
ens utdanning kan påvirke hvordan behovet for utdanning vurderes. En åpenbar
hypotese er at økende utdanningsnivå blant arbeidsgiverne vil øke behovet for ut-
danning slik vi måler det. Tanken er at en må selv ha utdanning for å forstå nytten
av den. Vi har ikke data for å kunne teste denne hypotesen.

For det tredje kan også markedstilpasningen påvirke vurderingen av utdan-
ningsbehovene. Vår hovedtanke er at vurderingen av utdanningsbehovene ikke
påvirkes av de løpende svingninger i arbeidsmarkedet men bare av mer langsikti-
ge, strukturelle endringer i arbeidslivet. Imidlertid hevder vi at nær 20 prosent av
jobbene er slik at grunnutdannede er de mest produktive. Begrunnelsen er blant
annet at folk med mer utdanning har forventninger som gjør at de vil slutte i job-
ben så snart de finner seg en bedre jobb. Men mulighetene for å finne ny og bedre
jobb kan endres over tid. Overutdannede kan bli stabil arbeidskraft fordi de ikke
finner noe bedre. Dermed kan også arbeidsgivernes vurderinger av deres produkti-
vitet endres.

For det fjerde er det problematisk at vi bruker data om ledige stillinger til å lage
analyser av alle stillinger. Den grunnleggende forutsetning i den vektingsteknik-
ken vi bruker er at utdanningsbehovene er de samme i ledige som i andre jobber,
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innenfor samme yrke, næring og region og innenfor stillinger som er besatt av
personer fra samme alders- og utdanningsgruppe.

12 Konklusjoner

Dette innlegget har først og fremst forsøkt å skissere noen hovedtendenser i utvik-
lingen på arbeidsmarkedet for hovedgrupper av utdanning. Viktige tendenser kan
spissformuleres som at:

• Utdanningsnivået antakelig øker raskere enn utdanningsbehovene, men dette
er ikke nødvendigvis noe problem dersom behovene er dårlig dekket i utgangs-
punktet.

• Det blir økende knapphet på personell som er motivert for å gjøre de minst ut-
danningskrevende jobbene i arbeidslivet.

• Behovene for høyere utdannede blir antakelig stadig bedre dekket. Det er usik-
kert om behovet for yrkesutdannet personell vil bli bedre dekket i fremtiden. I
forhold til arbeidslivets behov for utdannet personell satses det antakelig for
sterkt på høyere utdanning i forhold til yrkesfaglige utdanninger i videregåen-
de skole.

• Utdanningsbehovene i jobbene øker neppe så sterkt at teorisvake og skoletrette
av den grunn utestenges eller støtes ut fra arbeidslivet. Å tvinge alle gjennom
videregående utdanning rett etter grunnskolen, er unødvendig produksjon av
skoletapere.

• Den sterke satsingen på høyere administrativ utdanning gir en langsiktig geo-
grafisk sentraliseringseffekt og en skjevhet i befolkningens kompetanse i for-
hold til fremtidens arbeidsoppgaver innen teknologi, helse, sosial og undervis-
ning.

De politiske spørsmål som dette innlegget reiser er:

• Om det bør legges bedre til rette for yrkespraksis etter grunnskolen eller etter
deler av videregående fremfor å presse alle gjennom den videregående skole.
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• Om mulighetene for å gå videre fra yrkesfaglige utdanninger i videregående
skole til høyere utdanning bør begrenses.

• Om utdanningskapasiteten bør vris noe bort fra høyere administrativ utdan-
ning og mot andre fag. Dette gir både bedre dekning av kompetansebehovene
og mindre geografisk sentraliseringseffekt på lang sikt.
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