
–N
å har jeg vært på 
jakt etter jobb i 
en måned og 
skrevet rundt 
20 jobbsøkna-
der. Flestepar-

ten av dem har jeg ikke fått 
respons på, sier Erlend Lorvik (21).

Han har fullført tre år med stu-
diespesialiserende fag på videre-
gående skole i Trondheim, men 
var usikker på hva han ville stu-
dere videre da han var ferdig for 
tre år siden. 

Siden da har Lorvik hatt flere 
ulike jobber og prosjektstillinger. 

Blant annet har han fungert 
som kokk, servitør og bedriftsan-
svarlig hos en stor pizzakjede, og 
selger og teamleder hos et telesel-
skap som formidler telefonsalg.

Lorvik, som er på jakt etter en 
heltidsstilling, merker at arbeids-
markedet er tøft.

– Er du ufaglært i dag, må du 
jobbe hardt for å få jobbene, og 
hardt for å komme oppover i stil-
lingsprosent. Du må utstråle entu-
siasme og arbeidsinnsats utover 
det som er påkrevd for stillingen, 
tror han.

Tall fra Arbeidskraftundersø-
kelsen (aku) fra Statistisk sentral-
byrå (SSB) viser at andelen av 
befolkningen som er med i 
arbeidsstyrken, det vil si summen 
av alle i arbeid og alle som søker 
jobb, er i nedgang.

Særlig hos nordmenn under 25 
år er fallet dramatisk.

Forlater arbeidslivet
I 2016 var 55 prosent av personer 
mellom 15 og 24 år i arbeidsstyr-
ken. Dette er noe lavere enn i 
årene 2015, 2013 og 2012 – og på 
nivå med 2014.

– Fra 1993 til 1995, var andelen 
56 prosent – altså omtrent som nå. 
Fra 1996 økte andelen blant de 
unge i arbeidsstyrken, slik at 
andelen var på over 60 prosent på 
slutten av 90-tallet og begynnel-
sen av 2000-tallet, forklarer seni-
orrådgiver Erik Herstad Horgen i 
SSB.

Dette «utenforskapet» blant 
norsk ungdom skapes på flere 
måter:

– Enten ved at flere mister job-
ben, men også fordi flere som alle-
rede er utenfor ikke får seg jobb 
eller fordi arbeidsledige gir opp å 

prøve og få seg jobb, sier han.
Horgen peker på tre ting som for-
klarer utviklingen:

zzAndelen langtidsledige har økt.

zzFærre utenfor arbeidsstyrken 
kommer i arbeid.

zzFærre studenter har deltids-
jobb.

I motsetning til oppgangen i 
arbeidsstyrken fra slutten av 
90-tallet, er det ikke gitt at den 
samme utviklingen vil skje i 
dagens arbeidsmarked. Mye er 
forandret i løpet av de tyve årene 
som er gått, forklarer forsker Jon 
Erik Dølvik ved forskningsinsti-
tuttet Fafo.

– Man kan ikke ta for gitt at det 
samme vil skje igjen. På 90-tallet 
opplevde Norge et kraftig opp-
sving etter krisen med sterk vekst 
i oljevirksomheten, investeringer 
og sterk sysselsettingsvekst. Det 
ble et veldig gunstig arbeidsmar-
ked utover på 90-tallet, sier han.

Etter den nedgangskonjunktu-
ren vi har vært gjennom nå, er 
situasjonen en ganske annen, leg-
ger forskeren til.

– Vi vet ikke hvordan oljeprisen 
vil utvikle seg og oljeinvesterin-
gene og oljeinntektene er på vei 
ned, sier Dølvik. 

Arbeidsinnvandrere
Siden 2004 har Norge i tillegg fått 
et betydelig tilbud av arbeidsinn-
vandrere. Disse konkurrerer om 
jobber som ungdom ofte tidligere 

kunne komme seg inn i, ifølge 
Fafo-forskeren.

– I sum betyr dette at det er flere 
om beinet i kampen om de enkle 
jobbene for folk med lavere kvali-

fikasjoner – og det er ofte de som 
har lavest yrkesdeltagelse. Det er 
ingen automatikk i at man får et 
eventuelt konjunkturomslag med 
samme kraft og at det vil være like 
lett å suge opp den arbeidskraften 

som vi gjorde på 90-tallet, under-
streker Dølvik.

Han peker også på at Norge står 
på terskelen til et teknologisk 
skifte, som mange venter vil eli-
minere en stor andel jobber.

– Det er stor usikkerhet om 
fremtidsutsiktene på dette feltet. 
Det tilsier at det ikke er noen grunn 
for myndighetene, eller partene 
for den saks skyld, til å lene seg til-
bake å si at dette har gått over 
før. Denne gangen trengs det kraf-
tigere innsats for å bidra til å løfte 
kompetansen til de som er mest 
utsatt for å falle ut eller allerede har 
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Nå er situasjonen for unge utenfor arbeids-
markedet like vanskelig som på 1990-tallet. 
Denne gangen går det ikke like greit over, 
advarer forskerne.
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falt ut. Det må altså investeres i 
fagopplæring, yrkesutdanning i 
skole og i språk for unge som kom-
mer fra utlandet, sier han.

Mangler utdannelse
Seniorforsker Knut Røed ved 
Frischsenteret i Oslo tror arbeids-
markedet vil ta seg opp igjen 
fremover. Men også han mener en 
større del av problemet denne 
gangen er strukturelt.

– Mye av dette er nok konjunk-
turavhengig. Det er et kjent feno-
men at ungdomssysselsetting er 
spesielt utsatt for dette. Når det er 
dårlige tider og vanskelig å få jobb, 
vil mange unge bli arbeidsledige 
og også trekke seg ut av arbeids-
markedet, sier han.

De unge «taperne» i arbeidsli-
vet står ofte uten noen formell 
utdannelse og kommer ofte fra 
familier med begrensede ressur-
ser, forklarer han.

– I studier vi har gjort, ser vi at 
det i særlig grad er personer som 
er oppvokst i familier med svak 
økonomi som i økende grad faller 
ut av arbeidslivet. Det har åpen-
bart sammenheng med familie-
bakgrunn og støtte hjemmefra å 
gjøre. Men generelt sett er det nok 
personer som strever i skolesyste-
met som også får vanskeligheter 
med å lykkes i arbeidslivet, sier 
seniorforskeren.

Tall fra norske myndigheter 
viser at én av fem dropper helt ut 

av videregående skole. Omkring 
én av ti sliter med å fullføre og 
disse faller utenfor både skole- og 
arbeidsliv.

Mange av disse havner til slutt 
i uførestatistikken til Nav, som 
viser at antallet unge uføretryg-
dede nær har doblet seg på ti år.

– Det er også en mer langsiktig 
trend i retning av at unge i større 
grad faller utenfor arbeidsmarke-
det på en mer varig basis, noe som 
blant annet kommer til syne i ufø-
reraten blant ungdom, sier Røed.

Seniorrådgiver Horgen i SSB 
peker imidlertid på at arbeidsle-
digheten har økt for alle, også 
nordmenn med høyere utdan-
nelse.

– Deler vi befolkningen inn i tre 
utdannelsesgrupper: grunnskole, 
videregående og universitets- og 
høyskoleutdannelse, har Arbeids-
kraftundersøkelsen de tre siste 
årene vist vekst i ledighet i alle 
gruppene, men sterkest blant dem 
med høyest utdannelse – selv om 
ledigheten fortsatt er mye høyere 
blant dem med lavest utdannelse, 
sier han.

Forskningssjef Nils Martin Stø-
len i SSB, har utarbeidet flere ana-
lyser om fremtidens arbeidsmar-
kedet.

Han mener utbygging av utdan-
nelsessystemet på både videregå-
ende skole og høyere nivå er den 
viktigste årsaken til at andelen 
unge som er utenfor arbeidsstyr-

ken nå er den høyeste siden 
midten av 1990-tallet.

– Hvordan tror du andelen unge 
utenfor arbeidsstyrken vil utvikle 
seg fremover? 

– Det kan tenkes at det fortsatt 
vil finne sted en økning i andelen 
som tar høyere utdannelse. På den 
andre siden er det satt i verk tiltak 
som tar sikte på å redusere frafallet 
og stimulere til raskere gjennom-
føring i videregående og høyere 
utdannelse. Konjunkturene kan 
bedre seg noe de nærmeste årene. 
Det er vanskelig å si noe om kon-
junkturbevegelser på lengre sikt.

Deltid før heltid
Arbeidssøkende Lorvik opplever 
at enkelte arbeidsgivere først gir 
mulighet for heltidsstilling etter 
at du har jobbet deltid en stund – 
og vist hva du er god for. Det kan 
være utfordrende når husleie og 
andre utgifter til livets opphold 
skal betales.

Lorvik ser imidlertid positivt på 
muligheten til å få seg jobb og 
opplever at han er en attraktiv sel-
ger. 21-åringen tror unge uten 
utdannelse er nødt til å være mer 
fleksible i dagens arbeidsmarked.

– For at man skal kunne ha solid 
inntekt kan det også være lurt å ha 
flere arbeidsplasser. Det kreves en 
del planlegging og psyke, sier han. 

eliese.laustsen@dn.no 
frode.buanes@dn.no

– Det kreves en del planlegging og 
psyke, sier arbeidssøker Erlend 
Lorvik (21) om å være ung på 
jobbjakt i dagens marked. Han har 
fullført tre år på videregående 
skole, men er usikker på veien 
videre. Foto: Fartein Rudjord
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Erfaring 
trenger ikke 

være dyrekjøpt.

Gevinsten ved digitalisering får du først når 

menneskene og organisasjonen til passes i takt 

med teknologiutviklingen.

Du kan nå høste av vår samlede erfaring og 

dermed stå bedre rustet for å lede virksomheten 

gjennom fremtidens utfordringer.
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