
Trender i arbeidslivet
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Det er vanskelig å spå
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«Den yngre generasjonen er ikke 
så opptatt av faste jobber. 

De vil ha frilansdelen og 
friheten» 
(A. Krohn Traaseth, Agderkonferasen 2016)
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Kilde: Andresen et al. 2017



Fra krise til krise

3

«The Nordic labour
model is a problem-
solver and adapts to 
new circumstances, 
while retaining its 
fundamental 
cooperation between 
the social partners» 
(Guy Ryder, Director-General of the ILO).



1. Drivere
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Internasjonalisering og  europeisk integrasjon 



Rekordhøy innvandring og vedvarende behov
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• 2020: Rundt 195 400 arbeidsinnvandrere 
fra de nyeste EU-landene bosatt i Norge

• Over 80 000 på korttidsopphold 

• 2022: Mangel på over 70 000 arbeidstakere
• Høyest innenfor helse, pleie og omsorg, bygg og 

anlegg og industri



1. Drivere
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Digitalisering og ny teknologi



1. Drivere
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Internasjonalisering og  europeisk integrasjon 

Klima



1. Drivere
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Internasjonalisering og  europeisk integrasjon 



2. Utfordringer
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Vil vi se en dualisering i arbeidsmarkedet?
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• Økte forskjeller mellom
«insiders» og «outsiders»?

• En utvidelse av omfanget: 
«insiders» blir «outsiders»? 

• Nye former for 
dualiseringer



Beregnet risiko for automatisering neste to 
tiår
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Kilde: Pajarinen et al. 2015, «Computerization and the future of jobs in Norway»



Kompetanse og tilknytningsform
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Kompetanse
• Hvem får tilbud?

Tilknytningsform
• Blir det flere/færre 

a-typiske jobber?



Kompetanse
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«Har du i løpet av de siste 12 
måneder måtte sette deg inn i 
eller forholde deg til ny teknologi 
eller nye administrative 
systemer? 
Regn bare med ny teknologi eller 
systemer som du mener krevde 
opplæring»

➢ 58 prosent svarer bekreftende 
på dette. 

Kilde: LKU 2019. 



«Jeg har fått nødvendig opplæring i forbindelse med 
innføring av ny teknologi»
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Alt i alt, har den nye teknologien…
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Kilde: LKU 2019
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Privat: gitt deg mer innflytelse på egen

arbeidsdag? (N=2917)

Offentlig: gitt deg mer innflytelse på egen

arbeidsdag? (N=2917)

Privat: gjort at du har fått mer å gjøre å gjøre på

jobben (N=2917)

Offentlig: gjort at du har fått mer å gjøre å gjøre

på jobben (N=1885)



«Det er utstyr, biler, endrede maskiner og alt. På godt og vondt. Men 
alt har blitt bedre. Lønnen har steget, kroppene våre holder lengre. 
Ikke så hardt arbeid som før. Sikkerhet og helse har blitt bedre.» 
(Tillitsvalgt, teknisk etat) 



Tilknytningsformer
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• Faste og hele stillinger

• Deltid

• Selvstendig næringsdrivende

• Midlertidig ansatte

• Utleide arbeidstakere

• Plattformarbeid

Soruce: Broughton et al. 2016, Kalleberg, 2014



Indikatorer på sårbarhet
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• Lav lønn

• Manglende sosial sikkerhet

• Arbeidspress, stress og helse

• Manglende kompetanseutvikling

• Manglende reelt stillingsvern

• Manglende kollektive rettigheter

• Ansatt i utsatte bransjer



Indikatorer på sårbarhet
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• Lav lønn

• Manglende sosial sikkerhet

• Arbeidspress, stress og helse

• Manglende kompetanseutvikling

• Manglende reelt stillingsvern

• Manglende kollektive rettigheter

• Ansatt i utsatte bransjer

Grupper med medium/ høy 
sårbarhetsrisiko:

• Ufrivillig og kort deltid
• Midlertidig ansatte 
• Selvstendige uten ansatte
• Utleide arbeidstakere
• Utstasjonerte arbeidstakere
• Plattformarbeidere



Tilknytningsformer
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I Norge:

• Stabilitet men en  liten 
vekst i faste 
heltidsstillinger

• Mer kort deltid i hotell & 
restaurant og varehandel 

• Mer innleie i verft og i bygg 
& anlegg
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Kilde: Ilsøe & Larsen 2020 



Utfordringer: oppsummert
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• Vil digitalisering gi flere eller færre jobber?

• Vil vi se flere i atypiske ansettelser?

• Vil det bli økt outsourcing?

• Vil vi se en tydeligere todeling? 

→Hvor vil veksten komme? 

→Hvem vil rammes hardest? 



3. Muligheter: partssamarbeid 
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Sammenheng mellom deltakelse og tillit
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➢ Tillitsvalgte vurderer tilliten 
mellom partene som noe 
lavere enn hva ledere gjør.

➢ Jo mer tillitsvalgte deltar, jo 
større vurderes tilliten å være
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Tillitsvalgte/verneombud:

mellom ledelsen og de

tillitsvalgte

Ledere: mellom ledelsen og

de tillitsvalgte

Svært/ganske stor Verken eller

Ganske/svært liten Vet ikke

Kilde: Trygstad et al. 2021



Tillit i partssamarbeidet
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Kommunedirektøren: 

«Jeg vil si at det formelle og uformelle er 
gjensidig avhengig av hverandre. Det 
grunnleggende er å ha tillit»

Hovedtillitsvalgte: 

«Den uformelle samtalen er viktig. Å bygge 
tillitt gjennom formelle møter er 
vanskeligere. Vi må ha begge deler»



Partssamarbeidet på virksomhetsnivå

I en «normalsituasjon»:

➢ bidrar til innovasjon

➢ bidrar til effektivitet

➢ bidrar til tillit

➢ bidrar til demokrati...

...hvis lov- og avtaleverket 
brukes av partene!



Organisasjonsgrader i Norden
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Partssamarbeidets stilling

➢ Utfordringer:
Arbeidskraftbehov Press på arbeidsvilkår?
Digitalisering Næringsendringer?
Bemanningsstrategier Mer atypisk arbeid?

➢ Avhenger av:
• At fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene klarer å organisere
• At partene ser verdien i at avtaledekningen ikke synker nevneverdig
• At partene bruker virkemidlene
• At trepartssamarbeidet framstår som relevant



Sjefen bestemmer uansett 

Hvem er mest uenig i 2022?

➢ Lang utdanning

➢ Høy inntekt 

➢ Uorganiserte
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Kilde: Colbjørnsen 1982, Fafo / Respons analyse 2022
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