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1 Sammendrag 

Oslo skiller seg fra resten av landet på flere områder når det gjelder hvilke næringer og virksomheter som finnes.  

Type arbeidsmiljøutfordringer i næringene skiller seg også ut fra resten av landet. 

 

For å få et riktig bilde av arbeidslivet i Oslo er det viktig å se på arbeidssted for de sysselsatte ettersom svært 

mange pendler til byen.  

 

Oslo skiller seg fra resten av landet med lavere sysselsetting innen primærnæringene og sekundærnæringene, og 

høyere sysselsetting innen forsikring, informasjon og kommunikasjon, finans og forskjellige typer tjenesteyting. 

 

Både bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting er sentrale næringer i Oslo med mange sysselsatte 

innvandrere. Spesielt innen utleie av arbeidskraft jobber det mange innvandrere. 

Utviklingen i sysselsettingen i Oslo er stabil, med en jevn vekst. Veksten er forventet å fortsette i årene framover, 

samtidig som at befolkningsveksten vil være størst i aldersgruppen 67 – 79 år. 

 

Sysselsatte i Oslo har en lavere gjennomsnittsalder enn resten av landet, med den største forskjellen i 

aldersgruppen 25 – 39 år. Blant de yngste arbeidstakerne (<25 år) er det en stor skjevfordeling i hvilke næringer 

de jobber innenfor, der varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet sysselsetter 

mesteparten av unge arbeidstakere. 

 

Det er en stor andel sysselsatte innen akademiske yrker og yrker som krever utdanning. En sysselsatt i Oslo har 

gjennomsnittlig mer utdanning enn sysselsatte i resten av landet. 

 

Oslo skiller seg fra resten av landet, med større andel av både virksomheter med 1-4 ansatte og over 250 ansatte. 

Det er altså mange små bedrifter og en stor del sysselsatte innenfor virksomheter med mange hundre ansatte. 

Spesielt innenfor offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring er det store virksomheter med mange ansatte. 

 

Oslo har en større andel sysselsatte innvandrere enn resten av landet, og spesielt innvandrere fra Norden, Asia og 

Afrika er overrepresentert sammenlignet med resten av landet. Det er innenfor næringene forretningsmessig 

tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet man finner størst andel sysselsatte 

innvandrere på landsbasis, og Oslo har en betydelig andel sysselsetting innenfor disse næringene. 

 

Statistikk for tilsynsaktiviteten i perioden 2009 – 2013 viser at Arbeidstilsynet Oslo har gjennomført over 25 % 

av tilsynene innen bygge- og anleggsvirksomhet og over 20 % innen varehandel og motorvognreparasjoner. Overnattings- og 

serveringsvirksomhet er også en næring med mange tilsyn ut fra andel sysselsatte i bransjen. 

 

Flest reaksjoner ble gitt til overnattings- og serveringsvirksomheter, der sju av 10 fikk reaksjoner. Gjennomsnittet ellers 

er ca. 55 %. De siste årene har det blitt gitt flere reaksjoner etter tilsyn i Oslo. 
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2 Innledning 

Denne rapporten er ment som en tilstandsbeskrivelse av sysselsetningsmønstret og virksomhetsstrukturen i 

Oslo-regionen. En kort beskrivelse av tilsynsaktiviteten de siste årene er også med. Primærkildene til rapporten er 

SSBs registre for sysselsettingsdata og virksomhetsdata, samt Arbeidstilsynets egne registre for tilsynsdata. 

 

I tillegg inkluderer rapporten tall fra Arbeidstilsynets tilsyn samt noen data fra levekårsundersøkelsen, som sier 

litt om arbeidsmiljøet i Oslo.  

 

Rapporten er del av Arbeidstilsynets KOMPASS-rapportserie, som brukes i den regionale planleggingen av 

Arbeidstilsynets aktivitet. 

 

 Bakgrunn 

I 2010 utarbeidet Avdeling dokumentasjon og analyse i Direktoratet for arbeidstilsynet en «Tilstandsanalyse av 

arbeidslivet i Oslo». Den ble utgitt som en KOMPASS-rapport, med tittelen «Arbeidstilsynet i Oslo i tall – Trekk 

ved sysselsetting og arbeidsmiljø 2010». Denne rapporten har vært mye brukt, og det kom derfor en forespørsel i 

2013 om en oppdatering av denne rapporten. Originalen fra 2010 foretok seg både sysselsetting og arbeidsmiljø, 

men ettersom det ikke foreligger nyere data på arbeidsmiljø i Oslo enda (LKU eller AKU), er disse delene ikke 

oppdatert. 

 

 Om tallmaterialet 

SSBs sysselsettingsdata er brukt gjennom hele rapporten. Disse dataene er basert på flere register, der NAVs 

Arbeidsgiver- eller arbeidstakerregister (Aa-registeret) og Enhetsregisteret er sentrale. Andre registre er også brukt for å 

supplere der disse registrene har mangler. Hovedsiden1 for statistikken fra SSB har en nærmere gjennomgang av 

statistikken. 

 

Tilsynstall er hentet fra Arbeidstilsynets egne register for tilsyn, som er VYR (for tilsyn fra 2013 og tidligere) og 

Betzy (for tilsyn fra midten av 2013 og framover). Tallene er kombinert mellom disse to registrene på felles variabler 

for næring og antall tilsyn. 

 

En svakhet med tallene som er brukt i denne rapporten er at de baserer seg på registerdata fra offentlige register, 

og fanger dermed ikke opp den useriøse delen av arbeidslivet som opererer uten dokumentasjon eller registrering.   

 

Merk: Når Oslo sammenlignes med landet totalt, er sammenligningen enten med «resten av landet», som betyr hele 

Norge utenom Oslo, og «hele landet», som betyr hele Norge med Oslo. I rapporten er det brukt statistikk for 

Oslo og resten av landet der det er mulig. 

                                                      
1 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2013-06-07?fane=om#content 
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3 Sysselsetting i Oslo 

I denne delen blir sysselsettingen i Oslo sammenlignet med sysselsettingen i resten av Norge på en rekke ulike 

områder.  

 

 Sysselsetting og pendling 

Figur 1 gir en oversikt over hvordan den totale sysselsettingen i Oslo er sammensatt av fastboende som jobber i 

Oslo, og pendlere som har et annet bosted. Det er 164 622 pendlere inn til Oslo av de totalt 440 511 sysselsatte, 

mens 58 781 av totalt 334 670 bosatte pendler ut av Oslo. Det er en klar overvekt av pendling inn til Oslo, som 

har en netto pendling på 105 841 sysselsatte.  

 

Ettersom denne rapporten tar for seg sysselsettingen i Oslo, er det tallene for antall sysselsatte med arbeidssted Oslo 

som er interessante. Dermed er disse tallene brukt der det er mulig, og med mindre annet er spesifisert, så er det 

«sysselsatte med arbeidssted Oslo» som menes når vi snakker om «sysselsatte».  

 

 

Figur 1: Antall sysselsatte etter pendlingsstrømmer Oslo 4. kvartal 2012 (kilde: SSB). 

Figur 2 viser kommunene med størst mengde pendlere til Oslo. Listen består stort sett av Oslos nabokommuner, 

med kommuner i relativ nærhet tett etter. Det er også noen pendlere fra både Bergen og Trondheim, men sett i 

sammenheng med deres relative størrelse er det nabokommunene som dominerer pendlingsmønsteret. 
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Figur 2: Kommuner med flere enn 2000 sysselsatte pendlere til Oslo 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

 

 Sysselsetting etter næringsgrupper 

I rapporten er SSBs Standard for næringsgruppering (SN2007) brukt. Alle virksomheter har en femsifret «næringskode» 

som angir hva virksomheten gjør. Næringskodene er hierarkisk oppbygd, og på øverste nivå har man 

bokstavgruppene A til U (samt X for ukjent). 

 

Det er en tabell som viser grupperingen av næringskoder vedlagt rapporten.  

 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Bærum

Skedsmo

Asker

Lørenskog

Oppegård

Ski

Nittedal

Ullensaker

Drammen

Nesodden

Rælingen

Sørum

Ås

Bergen

Frogn

Trondheim

Fredrikstad

Nes (Ak.)

Vestby

Røyken

Moss

Enebakk



KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø 

7 

 
Figur 3: Andel sysselsetting (%) etter hovednæring arbeidssted 2012 (Kilde: SSB) 

 

Som man kan lese ut fra figur 3 har Oslo en annerledes fordeling av sysselsatte innenfor næringsgruppene enn 

resten av landet. Siden vi her snakker om andel sysselsatte med arbeidssted Oslo, vil pendlingen påvirke de relative 

tallene for størrelsen på næringer. Primær- og sekundærnæringene har mindre andel av sysselsatte, mens flere 

næringsgrupper som offentlig administrasjon, informasjon og kommunikasjon og teknisk tjenesteyting har en større andel 

sysselsatte i hovedstaden.  
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Personlig tjenesteyting er en bred næringsgruppe som dekker blant annet kulturell virksomhet, underholdning og 

fritidsaktiviteter, lønnet arbeid i private husholdninger, internasjonale organisasjoner og organer og annen tjenesteyting, der man 

finner blant annet reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk. 

 

Næringene jordbruk, utvinningsvirksomhet og industri er relativt lite av i Oslo-regionen, ettersom Oslo er en 

storby og primær- og sekundærnæringene har hovedsakelig aktivitet utenfor byområder.  

 

To andre utsatte næringer2 – overnattings- og serveringsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting, der det er 

en vesentlig del renholdsvirksomheter – har en større andel av sysselsatte sammenlignet med resten av landet.   

 

 Beskrivelse av sentrale næringer 

Denne delen går mer inn på noen av næringsgruppene som er viktige i Oslo-regionen. Bygge- og anleggsvirksomhet er 

næringen med størst andel tilsyn i Oslo-regionen. Forretningsmessig tjenesteyting er en sammensatt og komplisert 

næring, og Oslo-regionen har en større andel sysselsatte innenfor næringen enn i resten av landet. Helse- og 

sosialtjenester er den største næringen i Oslo, med varehandel, reparasjon av motorvogner tett etter i andel sysselsatte.  

 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift er den tredje største næringen i Oslo når det gjelder andel sysselsatte, og 

informasjon og kommunikasjon er den næringen der forholdet mellom andel ansatte i Oslo og resten av landet er 

størst.  

 

3.3.1 Bygg og anlegg 
Bygge- og anleggsvirksomhet er en næringsgruppe dominert av mannlige arbeidstakere. Det er hovedsakelig 

håndverkere som jobber innenfor næringen, som er en av de mest skadebelastede yrkesgruppene. I følge 

KOMPASS Tema nr. 2 / 2011, har næringen den tredje høyeste risikoen for arbeidsskadedødsfall. Bygge- og 

anleggsvirksomhet har i tillegg vesentlig eksponering for ulike kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsbetingelser, 

med påfølgende helseproblemer. 

  

Næringen ansetter mange unge arbeidstakere, og ni av ti unge har heltidsjobber, sammenlignet med fire av ti 

unge som er gjennomsnittet for andre næringer3. Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet er det også en vesentlig del 

små virksomheter, og i Oslo har 74,4 % av alle virksomheter med mindre enn 10 ansatte4. Samtidig har man også 

store virksomheter innenfor næringen; av de 10 virksomhetene med over 250 ansatte innenfor bygg- og 

anleggsvirksomhet i Norge opererer sju i Oslo. 

 

I Oslo er andelen sysselsatte innenfor næringsgruppen sammenlignbar med resten av landet, men med et større 

fokus på anleggsvirksomhet. Dermed er bygge- og anleggsvirksomhet, til forskjell fra blant annet industri og 

primærnæringene en sentral del av sysselsettingen i Oslo. Det er innen denne næringsgruppen man har størst 

andel arbeidsinnvandrere sammenlignet med resten av landet.  

Det er også en betydelig andel innleide arbeidstakere i bygg og anlegg som er registrert under næringsgruppen 

forretningsmessig tjenesteyting, og det er også mange på korttidsopphold som arbeider i bygg og anlegg. 

 

 

Næring Sysselsatte i Oslo 

(andel) 

Sysselsatte i Norge 

(andel) 

% kv. % 

menn 

41 Oppføring av bygninger 8452 (1,9 %) 68294 (2,6 %) 15,0 

% 

85,0 % 

                                                      
2 KOMPASS Tema 2 / 2011 Analyse og vurdering av arbeidsmiljøtilstanden - Kunnskapsunderlag strategisk plan 2013-2016 
3 KOMPASS Tema nr. 4 2013 Tilstandsanalyse i bygg og anlegg 
4 Kilde: SSBs virksomhetsstatisikk, 2014 
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42 Anleggsvirksomhet 5190 (1,2 %) 21223 (0,8 %) 10,0 

% 

90,0 % 

43 Spes. bygge- og 

anleggsvirksomhet 

13067 (3,0 %) 112387 (4,3 %) 7,8 % 92,2 % 

Total 
26709 (6,1 %) 201904 (7,8 %) 

10,5 

% 
89,5 % 

 

Tabell A: Sysselsetting i bygge- og anleggsvirksomhet, 2012 (Kilde: SSB)  

 

3.3.2 Forretningsmessig tjenesteyting 
Forretningsmessig tjenesteyting er en sammensatt næringsgruppe med ulike utsatte yrkesgrupper. Sosial dumping er et 

sentralt tema, samt forebygging av ulykker og markedskontroll av renholdskjemikalier. Renholdere er spesielt 

utsatt for mange uheldige belastninger, og det er mange som jobber som innen denne næringsgruppen.  

 

Det er mange innvandrere sysselsatt innenfor forretningsmessig tjenesteyting. Spesielt innenfor arbeidskrafttjenester er det 

en stor andel sysselsatte innvandrere og sysselsatte på korttidsopphold5 som eksempelvis jobber gjennom 

bemanningsbyrå. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det er vanskeligere å finne fast jobb som 

innvandrer i Norge.  

 

I Oslo utgjør denne næringsgruppen en større andel sysselsatte enn gjennomsnittet i Norge. Lønnsmottakere på 

korttidsopphold i Norge jobber ofte innen denne næringen, og språkvansker og ulike kulturer kan vanskeliggjøre 

opplæring og kommunikasjon. Spesielt næringen arbeidskrafttjenester er relativt større i Oslo enn gjennomsnittet i 

Norge, der mange sysselsatte jobber på deltid, ofte med dårlige organisatoriske forhold. 

 

I næringen arbeidskrafttjenester er det sju forskjellige virksomheter som har over 500 ansatte. De tre største 

innenfor denne næringen i Oslo er Manpower AS Oslo med 989 ansatte, Rett Bemanning AS med 856 ansatte og 

Adecco Norge AS Oslo med 718 ansatte. Virksomhetene innenfor denne næringen tilbyr innleid arbeidskraft 

innenfor mange forskjellige områder, og man vil dermed finne en variert sammensetning av yrker her. 

 

Innenfor tjenester tilknyttet eiendomsdrift finner vi store virksomheter som selger renholdstjenester til virksomheter i 

Oslo-området. De største virksomhetene (over 500 ansatte6) her er ISS Facility Services Renhold med 1068 ansatte, 

Toma AS Oslo med 708 ansatte og AB Solutions Øst AS Oslo med 528 ansatte. 

 

Næring Sysselsatte i Oslo 

(andel) 

Sysselsatte i Norge 

(andel) 

% kv. % menn 

77 Utleie- og leasingvirksomhet 1467 (0,3 %) 8004 (0,3 %) 37,4 % 62,6 % 

78 Arbeidskrafttjenester 11505 (2,6 %) 44258 (1,7 %) 40,8 %       59,2 % 

79 Reisebyråer og 

reisearrangører 

1984 (0,5 %) 5751 (0,2 %) 70,5 % 29,5 % 

80 Vakttjeneste og 

etterforsking 

3696 (0,8 %) 11440 (0,4 %) 21,0 % 79,0 % 

81 Tjenester tilknyttet 

eiendomsdrift 

7927 (1,8 %) 47989 (1,9 %) 43,0 % 57,0 % 

82 Forretningsm. tjenesteyt. 

ellers 

5609 (1,3 %) 16073 (0,6 %) 44,3 % 55,7 % 

Total 32188 (7,3 %) 133515 (5,2 %) 41,4 % 58,6 % 

Tabell B: Sysselsetting innen forretningsmessig tjenesteyting, 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

                                                      
5 SSBs sysselsettingsstatistikk for innvandrere, på landsbasis 
6 Kilde: Tallene er hentet fra Betzy, som bruker data fra enhetsregisteret. 
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3.3.3 Helse- og sosialtjenester 
Til tross for at Oslo har en mindre andel sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester sammenlignet med resten av 

landet, er dette den største næringsgruppen med 15 % av alle sysselsatte. Dette kan ha sammenheng med at helse- 

og sosialtjenester dekker behov til de lokale innbyggerne, og man trenger ikke å ha ulike tjenester innenfor denne 

næringen for alle de som pendler inn, ettersom de får sine helsebehov dekket av bostedskommunen. 

  

Spesielt innenfor næring 87 – Pleie og omsorg i institusjon er andelen av sysselsatte i Oslo relativ liten. Helse- og 

sosialtjenester er en næringsgruppe som er dominert av kvinner, som har rundt tre fjerdedeler av alle stillinger. 

 

Næring Sysselsatte i Oslo 
(andel) 

Sysselsatte i Norge 
(andel) 

% k. % m. 

86 Helsetjenester   29 266  (6,6 %)    196 347  (7,6 %)  74,2 % 25,8 % 

87 Pleie og omsorg i institusjon   11 588  (2,6 %)    131 519  (5,1 %)  76,9 % 23,1 % 

88 Omsorg uten botilbud, barnehager 

mv. 

  23 412  (5,3 %)    182 907  (7,1 %)  75,2 % 24,8 % 

Total   64 266  (14,6 %)    510 773  (19,7 %)  75,0 % 25,0 % 

 

Tabell C: Sysselsetting i helse- og sosialtjenester, 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

3.3.4 Varehandel, reparasjon av motorvogner 
Handel med og reparasjon av motorvogner har en andel på hele 85,7 % menn, mens fordelingen er noe jevnere mellom 

kjønnene innenfor næring 46 og 47. Relativt sett er agentur- og engroshandel større i Oslo enn i Norge totalt, mens 

de andre næringene er mindre i Oslo.  

 

Det er spesielt næringen handel med og reparasjon av motorvogner som er utsatt for ulike uheldige eksponeringer7, men 

denne næringen er det en mindre andel sysselsatte i Oslo sammenlignet med gjennomsnittet i resten av landet.    

 

Næring Sysselsatte i Oslo 

(andel) 

Sysselsatte i Norge 

(andel) 

% k. % m. 

45 Handel med og reparasjon av 

motorvogner 

4 984 (1,1 %) 45 999 (1,8 %) 14,3 % 85,7 % 

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med 

motorvogner 

28 846 (6,5 %) 108 892 (4,2 %) 33,8 % 66,2 % 

47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 26 927 (6,1 %) 208 963 (8,1 %) 59,5 % 40,5 % 

Total 60 757 (13,8 %) 363 854 (14,1 %) 43,6 % 56,4 % 

     

Tabell D: Sysselsetting i varehandel, reparasjon av motorvogner, 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

3.3.5 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 
Med en mindre andel sysselsatte innen primær- og sekundærnæringene i Oslo sammenlignet med resten av 

landet, er det da en større andel som jobber innen ulike tjenesteyrker. Flere av disse går inn under 

næringsgruppen teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift.  

 

Som både storby og hovedstad tiltrekker Oslo virksomheter som jobber med ulike former for tjenesteyting innen 

blant annet jus og reklame, og forskningsvirksomhet har gjerne en tett tilknytning til forskjellige 

utdanningsinstitusjoner. 

  

                                                      
7 KOMPASS Tema 2/ 2011 
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Næring Sysselsatte i 

Oslo (andel) 

Sysselsatte i 

Norge (andel) 

% k. % m. 

68 Omsetning og drift av fast eiendom 6 400 (1,5 %) 26 369 (1,0 %) 36,0 % 64,0 % 

69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 8 650 (2,0 %) 29 628 (1,1 %) 53,0 % 47,0 % 

70 Hovedkontortjenester, administrativ 

rådgivning 

5 056 (1,1 %) 12 281 (0,5 %) 36,9 % 63,1 % 

71 Arkitekter og tekniske konsulenter 9 834 (2,2 %) 52 774 (2,0 %) 31,0 % 69,0 % 

72 Forskning og utviklingsarbeid 5 345 (1,2 %) 15 314 (0,6 %) 54,9 % 45,1 % 

73 Reklamevirksomhet og 

markedsundersøkelser 

4 172 (0,9 %) 8 944 (0,3 %) 45,8 % 54,2 % 

74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet 

3 686 (0,8 %) 11 452 (0,4 %) 48,3 % 51,7 % 

75 Veterinærtjenester 217 (0,0 %) 2 307 (0,1 %) 87,1 % 12,9 % 

Total 43 360 (9,8 %) 159 069 (6,1 %) 42,9 % 57,1 % 

 

Tabell E: Sysselsetting i teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift, 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

3.3.6 Informasjon og kommunikasjon 
Denne næringen er den femte største i Oslo når det gjelder andel sysselsatte. Det er også den næringen som har 

den største relative forskjellen i antall sysselsatte når du sammenligner Oslo med resten av landet. 

 

I undergruppene til næringen er Oslo jevnt over større enn resten av Norge. Både forlagsvirksomhet og radio- og 

fjernsynskringkasting er større i Oslo enn resten av Norge.  Det er flere store aviser og tidsskrifter som har 

hoveddelen av virksomheten sin i storbyene og spesielt i Oslo. Innenfor både kringkasting og 

informasjonstjenester har over en tredjedel av alle sysselsatte i Norge Oslo som arbeidssted. Det er jevnt over en 

større andel menn enn kvinner innen informasjon og kommunikasjon, spesielt innenfor IT-tjenester. 

 

 

 

Næring 

Sysselsatte 

i Oslo 

(andel) 

Sysselsatte i 

Norge 

(andel) 

 

 

% kv. 

 

 

% menn 

58 Forlagsvirksomhet 10 268 (2,3%) 22 922 (0,9%) 43,7 % 56,3 % 

59 Film- og TV-prod., musikkutgivelse 2 847 (0,6%) 5 242 (0,2%) 39,2 % 60,8 % 

60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 958 (0,9%) 6 351 (0,2%) 45,9 % 54,1 % 

61 Telekommunikasjon 2 723 (0,6%) 12 979 (0,5%) 26,4 % 73,6 % 

62 IT-tjenester 15 086 (3,4%) 37 021 (1,4%) 21,0 % 79,0 % 

63 Informasjonstjenester 3 168 (0,7%) 5 334 (0,2%) 34,9 % 65,1 % 

Total 38 050 (8,6%) 89 849 (3,5%) 32,6 % 67,4 % 

 

Tabell F: Sysselsetting innen informasjon og kommunikasjon, 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

 Utvikling i sysselsetting 

Ettersom SSB endret kodeverket sitt for næringsgruppering i 2008, foreligger det data med det nye kodeverket 

fra etter 2008. Mellom 2008 og 2009 hadde de fleste næringene en nedgang i antall sysselsatte, som kan ha 

sammenheng med finanskrisen. Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring gikk derimot kraftig opp i fra 2008 
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og 2009. Alle næringene har flere sysselsatte i 2012 enn de hadde i 2008, med unntak av varehandel og 

motorvognreparasjoner som har hatt en jevn nedgang etter 2009. 

 

De siste årene har den raskest økende næringen vært teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift, som er den tredje største 

hovednæringsgruppen. Forretningsmessig tjenesteyting, informasjon og kommunikasjon, bygg og anlegg og 

offentlig administrasjon har også hatt en jevn vekst i antall sysselsatte etter 2009.  

 

Utviklingen i sysselsetting framover i tid er det vanskelig å si noe om, annet enn at den vil øke i antall sysselsatte. 

Befolkningsframskrivingen 2014-20308 gir en befolkning på 830 000 innbyggere i Oslo i 2030, som er en vekst på ca. 

200 000 innbyggere. Selv om veksten regnes for å bli størst i aldersgruppen 67-79 år, vil en betydelig vekst i 

innbyggere føre til en vekst i antall sysselsatte. Dermed vil veksten i sysselsettingen sannsynligvis fortsette i den 

nærmere framtid. 

 

 
Figur 4: Utvikling i sysselsetting i Oslo 2008-2012 (næringsgrupper med over 5 % av sysselsetting) (Kilde: SSB) 

                                                      
8 Oslospeilet nr. 1 Juni 2013 
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 Næring og kjønn 

 
Figur 5: Andel sysselsatte (%) etter kjønn og næring Oslo 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

Figur 5 viser hvordan sysselsatte menn og kvinner er fordelt på næringer i Oslo. Figuren viser at det er noen 

næringer med store forskjeller. Nesten en fjerdedel av alle sysselsatte kvinner i Oslo jobber innenfor helse- og 

sosialtjenester. Innen bygg og anlegg er det store forskjeller den andre veien: 10 % av alle sysselsatte menn jobber 

innenfor næringen sammenlignet med bare 1,4 % av sysselsatte kvinner. Det er flere næringshovedgrupper som 

har en overvekt av menn, ettersom skjevfordelingen er såpass stor innen helse- og sosialtjenester, som er den største 

næringen i Oslo i antall sysselsatte.  

 

For å få et klarere bilde av hvor forskjellig kjønnsfordelingen er for de ulike næringene, viser figur 6 fordelingen 

mellom kvinner og menn for hver næring uavhengig av antall sysselsatte. Næringer der kjønnsfordelingen er 

tilnærmet jevn er offentlig administrasjon, der 52,6 % av alle sysselsatte er kvinner, og overnattings- og serveringsvirksomhet, 

der 49,2 % av alle sysselsatte er kvinner.  
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Figur 6: Andel sysselsatte (%) etter kjønn innen hver næringsgruppe Oslo 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

 Næring og alder 

Jevnt over er en sysselsatt i Oslo yngre enn i resten av Norge, med unntak av aldersgruppen 15 til 19 år. I et 

urbant strøk er det flere muligheter for utdanning, og det er også en mindre andel innen jordbruk og fiske i Oslo. 

Innen disse næringene bygger man opp praktisk kompetanse og blir dermed sysselsatt i en yngre alder. 

 

Som Norges hovedstad har Oslo et bredere arbeidsmarked enn resten av landet, med unntak av primær- og 

sekundærnæringene. Dermed er Oslo en attraktiv by å flytte til for å jobbe, og det er gjerne yngre voksne som 

ikke har etablert familie som flytter for å få den jobben de vil ha. En netto tilvekst av sysselsatte fra flytting vil gi 

Oslo en lavere gjennomsnittsalder enn resten av landet. 
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Figur 7: Andel sysselsetting i Oslo (%) etter alder (Kilde: SSB) 

 

Det er store skiller i aldersfordelingen hvis man sammenligner de ulike næringsgruppene. Næringene overnattings- 

og serveringsvirksomhet, varehandel, reparasjon av motorvogner og forretningsmessig tjenesteyting har en stor andel unge 

arbeidstakere. Dette gjelder spesielt overnattings- og serveringsvirksomhet, der 28 % av alle sysselsatte er under 25 år, 

og kun 26 % av sysselsatte innenfor næringen er 40 år eller eldre.  

 

Også bygge- og anleggsvirksomhet har en vesentlig del yngre ansatte, og disse «oppgir med få unntak mer eksponering 

for potensielt skadelige fysiske, mekaniske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer enn andre arbeidstakere. […] 

Risikoen for skader er større blant de yngste arbeidstakerne.»9 

 

                                                      
9 KOMPASS Tema nr. 4 2013 
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Figur 8: Sysselsattes relative fordeling innenfor de største næringene (SN2007) etter aldersgruppe Oslo 4. kvartal 2012 (Kilde: 
SSB) 

 

 Yrke 

SSB gir tall på yrkesinndelingen for sysselsatte i Norge. Disse tallene er et årsgjennomsnitt, og det er ikke 

offentlig tilgjengelige tall for nærmere inndeling enn på første siffer i SSBs yrkeskode (Standard for yrkesklassifisering 

– STYRK). En svakhet med denne statistikken er at den oppgis som prosent, og det er dermed oppgitt 

prosentandel for de ulike gruppene for Oslo og hele Norge, der sysselsatte i Oslo også er regnet med. 

 

Som figur 9 viser, er det klart flere som jobber i akademiske yrker i Oslo sammenlignet med hele Norge, med en 

forskjell på nesten 15 prosent. Den relative forskjellen mellom Oslo og hele landet er derimot størst når det 

kommer til bønder, fiskere mv., noe som enkelt kan forklares med at det er få virksomheter og sysselsatte innenfor 

primærnæringene i Oslo. Også blant håndverkere og prosess- og maskinoperatører er det relativt sett nesten dobbelt så 

mange sysselsatte innen disse yrkene i hele Norge enn i Oslo. Dette har sammenheng med mindre industri og 

noe mindre bygge- og anleggsvirksomhet sammenlignet med resten av landet.   

 

Det er også en større andel lederyrker i Oslo, som indikerer at Oslo ofte er et administrativt sentrum for 

virksomhet rundt om i hele landet.   
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Figur 9: Andel sysselsetting (%) etter arbeidssted og yrke. Årsgjennomsnitt 2013. (Kilde: SSB) 
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 Utdanning 

Sysselsatte i Oslo har jevnt over høyere fullført utdannelse enn i resten av landet. I Oslo har over 53 % av alle 

sysselsatte høyere utdanning enn videregående skole, sammenlignet med 36 % i resten av landet. Dette kan sees i 

sammenheng med næringsstrukturen i Oslo: Det er flere jobber innenfor akademiske yrker enn det er yrker innen 

primær- og sekundærnæringer. 

 

I Oslo er det også mange forskjellige utdanningsmuligheter, både når det gjelder utdanningsnivå og også variasjon 

i fagområder eller studielinjer. Dette kan også virke inn på det generelle utdanningsnivået for sysselsatte i regionen. 

I tillegg vil en del av de som flytter inn til Oslo for å ta utdanning bosette seg i byen, som påvirker utdanningsnivået 

til sysselsatte. 

 

 
Figur 10: Andel sysselsetting (%) etter høyeste oppnådd utdanning 2012 (Kilde: SSB) 

 

 Bedrifter og antall ansatte 

Det er noen forskjeller mellom Oslo og resten av landet når man ser på virksomhetsstørrelse målt i antall ansatte. 

I Oslo er det en større andel av de minste virksomhetene (1-4 ansatte) enn i resten av landet, men en mindre 

andel virksomheter med mellom 5 og 99 ansatte. Blant de største virksomhetene er det relativt sett flere i Oslo 

enn i resten av landet. Oslo har en over dobbelt så stor andel av de største virksomhetene med over 250 ansatte 

sammenlignet med resten av landet. 

 

Figur 11 sammenligner fordelingen av virksomheter etter antall ansatte mellom Oslo og resten av landet.  
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Figur 11: Andel bedrifter (%) etter antall ansatte 2013 (Kilde: SSB) 

Ved å dele antall sysselsatte innenfor en næring på antall virksomheter med en eller flere sysselsatte i samme 

næring, vil man få et gjennomsnittlig antall ansatte for en virksomhet i den gitte næringen. Som figur 12 viser, er 

forskjellene mellom de ulike næringene store, både innbyrdes mellom ulike næringer i Oslo, men også innenfor 

den enkelte næring sammenlignet med resten av landet.  

 

Innen offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring er det langt flere ansatte per virksomhet i Oslo-regionen 

sammenlignet med resten av Norge. Det kan finnes flere forklaringer på forskjeller i virksomhetsstørrelse, men i 

dette tilfellet kan muligens sentralforvaltningen ha noe med det å gjøre – flere administrative funksjoner i det 

offentlige blir samlet i egne direktorat, som gjør de offentlige virksomhetene utenfor direktoratene mindre. I 

tillegg er det mange direktorat i Oslo, som øker antall ansatte per virksomhet i det offentlige.  
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Figur 12: Gjennomsnittlig antall ansatte per virksomhet med ansatte etter næringsgrupper 2012 (Kilde: SSB) 
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4 Innvandrere og sysselsetting 

SSB skiller mellom sysselsatte innvandrere og sysselsatte på korttidsopphold. Personer på korttidsopphold er de 

som forventes å ha et opphold på under seks måneder, og dermed ikke regnes som bosatt i Norge. Dette vil også 

gjelde sysselsatte som pendler til Norge for å jobbe kortere enn seks måneder, selv om de kan ha pendlet i flere år. 

 

Disse tallene har andre kilder enn sysselsettingsstatistikken brukt tidligere i rapporten, som gjør at det totale antall 

sysselsatte ikke stemmer overens med hverandre.  

 

 Sysselsetting blant innvandrere 

Oslo har en større andel innvandrere som sysselsatte enn resten av landet. Spesielt innvandrere fra Norden, Asia 

og Afrika er overrepresentert sammenlignet med resten av landet. Et interessant unntak er innvandrere fra EU-

land i Øst-Europa, som har en mindre andel av den totale sysselsettingsstanden enn resten av landet. 

 

Landbakgrunn Oslo Resten av landet 

Norge 354 061 (77,7 %) 1 905 769 (86,0 %) 

Norden ellers 23 433 (5,1 %) 55 848 (2,5 %) 

Vest-Europa ellers 9 481 (2,1 %) 38 775 (1,7 %) 

EU-land i Øst-Europa 18 278 (4,0 %) 101 915 (4,6 %) 

Øst-Europa ellers 7 186 (1,6 %) 24 248 (1,1 %) 

Nord-Amerika, Oseania 1 917 (0,4 %) 5 199 (0,2 %) 

Asia 28 687 (6,3 %) 59 247 (2,7 %) 

Afrika 9 048 (2,0 %) 16 140 (0,7 %) 

Sør- og Mellom-Amerika 3 287 (0,7 %) 8 072 (0,4 %) 

Statsløse og uoppgitt 128 (0,0 %) 1 046 (0,0 %) 

 

Tabell G: Sysselsatte i Oslo og resten av Norge etter landbakgrunn, 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 

 

Selv om Oslo har en relativt større andel innvandrere blant de sysselsatte, betyr ikke dette at det er et likt forhold 

mellom antall innvandrere og antall sysselsatte innvandrere. SSB har indikatorer10 som gir en pekepinn på dette 

forholdet: 

                                                      
10 "Indikator=100 når andel innvandrere i virksomheten er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som virksomheten ligger i. 
Ansatte i utvalget er i alderen 15-74 år" – SSB 
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Figur 13: Indikator for virksomheters sysselsetting av innvandrere relativ til andel innvandrere i befolkningen 2012 (Kilde: SSB) 

Figur 13 viser hvordan andelen sysselsatte innvandrere er sammenlignet med andelen bosatte innvandrere for 

virksomheter i Norge og i Oslo. Hvis man ser på innvandrere som en samlet gruppe er de underrepresentert i 

virksomheter både i Norge og i Oslo, men forskjellen er større i Oslo enn i Norge. Oslo har også en større andel 

innvandrere enn gjennomsnittet i Norge, som kan være med på å påvirke dette resultatet.  

 

Når man ser på innvandrere fra EU og EØS, USA og andre «vestlige» land, er de faktisk overrepresentert i 

forhold til befolkningen i virksomheter i Oslo. Dette tyder på at innvandring fra disse landene er i stor grad 

arbeidsinnvandring, der folk flytter fordi man enten får jobb enkelt innenfor sitt yrke, eller har fått jobb før man 

flytter.  

 

Hvis man ser på innvandrere fra Afrika, Asia og «ikke-vestlige» land, finner man at de er underrepresentert i 

virksomheter, både i Oslo og i Norge generelt. Dette kan tyde på at innvandrere med denne landbakgrunnen i 

mindre grad flytter til Norge og Oslo for å jobbe, men emigrerer av andre årsaker. Flyktninger og 

familiegjenforeninger leder til flere innbyggere som ikke nødvendigvis jobber. Og innvandrere fra kulturer der 

det er mindre likestilling, vil også føre til at innvandrere er underrepresentert i arbeidslivet i forhold til den 

norske befolkningen. 

 

Vanskeligheter med å få seg jobb som innvandrer og negativ diskriminering mot utenlandske arbeidstakere 

påvirker også i hvilken grad virksomheter sysselsetter innvandrere.  

 

 Innvandrere og næring 

Sysselsatte innvandrere er ikke fordelt jevnt mellom de ulike næringsgruppene i Norge. Enkelte næringer har 

større andel innvandrere enn andre næringer, og landbakgrunnen til innvandrere påvirker også fordelingen av 

innvandrere. Den relative andelen innvandrere for de ulike næringene er også forskjellig, hvis man tar med 

landbakgrunn i betraktningen.  

 

Tallene her gjelder for hele landet samlet, og ikke kun for Oslo-regionen. Fordelingen av sysselsatte innvandrere 

blant de ulike næringene vil ha variasjoner lokalt i Norge, på grunn av forskjeller i sammensetning av innvandrere 

og den relative størrelsen på næringer i de ulike delene av Norge. 

 

Som tabellen viser, har næringen forretningsmessig tjenesteyting størst andel sysselsatte innvandrere, der den største 

forskjellen er i undernæringene formidling og utleie av arbeidskraft (næringskoder 78.1 og 78.2). Alle næringene med 

stor andel sysselsatte innvandrere på landsbasis har en vesentlig andel sysselsatte i Oslo-regionen. 
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Næring Norge Østlige 

EU-land 

Norden Vest-

Europa 

Asia Annet 

Formidling og utleie av arbeidskraft 46,5 % 28,8 % 12,0 % 4,4 % 3,6 % 4,7 % 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 62,0 % 7,5 % 6,5 % 3,5 % 14,7 % 5,9 % 

Forretningsmessig tjenesteyting, utenom formidling 

og utleie av arbeidskraft 

70,5 % 9,3 % 2,7 % 2,0 % 8,2 % 7,3 % 

Uoppgitt 74,7 % 4,4 % 2,1 % 7,7 % 7,5 % 3,6 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitet, vann og 

renovasjon 

79,0 % 12,3 % 4,5 % 1,7 % 0,9 % 1,6 % 

 

Tabell H: Andel sysselsatte etter landbakgrunn innenfor næringer med mer enn 20 % sysselsatte innvandrere, hele Norge 2012. 

(Kilde: SSB) 

 

 Sysselsatte på korttidsopphold 

Statistikken teller også sysselsatte som ikke er bosatt, og da får vi også en del sysselsatte som er fra 

Norge, men som ikke er registrert bosatt i landet. Man kan se ut fra tallene at fri flyt av arbeidskraft 

innen Schengen og EU gjør at de fleste sysselsatte på korttidsopphold kommer fra disse landene. Det er 

flere sysselsatte innvandrere fra Asia enn sysselsatte innvandrere fra land i Norden. Mens for sysselsatte 

på korttidsopphold er det mer enn ti ganger så mange fra Norden som fra Asia. 

 

Landbakgrunn Oslo (andel) Resten (andel) 

Norge 1 096 (7,3 %) 3 713 (5,5 %) 

Norden ellers 8 257 (55,1 %) 24 348 (35,9 %) 

Vest-Europa ellers 911 (6,1 %) 8 057 (11,9 %) 

EU-land i Øst-Europa 3 504 (23,4 %) 27 199 (40,1 %) 

Øst-Europa ellers 172 (1,1 %) 980 (1,4 %) 

Nord-Amerika, Oseania 103 (0,7 %) 512 (0,8 %) 

Asia 603 (4,0 %) 1 408 (2,1 %) 

Afrika 164 (1,1 %) 319 (0,5 %) 

Sør- og Mellom-Amerika 57 (0,4 %) 188 (0,3 %) 

Statsløse og uoppgitt 128 (0,9 %) 1 046 (1,5 %) 

 

Tabell I: Sysselsatte på korttidsopphold i Oslo, resten av landet etter landbakgrunn 4. kvartal 2012 (Kilde: SSB) 
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5 Trekk fra tilsynsaktiviteten 

I denne delen ser vi på litt statistikk fra tilsynsaktiviteten de siste årene i Oslo-regionen. I denne perioden har 

Arbeidstilsynet gått over fra å bruke VYR til å bruke Betzy som fagsystem for tilsyn. Betzy gir muligheten til å 

hente ut bedre og mer detaljerte data enn dataene fra VYR, men det er ikke gjort i denne delen, ettersom 

tilsynsdataene for perioden må kombineres fra de to forskjellige systemene. 

 

Det er tilsynene fra forrige strategiske plan, 2009-2012, samt starten av den nåværende strategiske plan som er 

tatt med i statistikken. Det er altså tilsyn fra årene 2009 til og med 2013, med mindre annet er nevnt. 

 

 Tilsyn etter sysselsetting og virksomheter 

Tilsynsaktiviteten i Oslo-regionen fordeler seg ikke jevnt over antall sysselsatte, men konsentrerer seg derimot 

om utvalgte næringer. Bygge- og anleggsvirksomhet er den mest prioriterte næringen i tilsynsaktiviteten, med 26,1 % 

av alle tilsyn i perioden. Varehandel, reparasjon av motorvogner er næringen med nest størst andel av tilsyn, med 20,8 

%. En annen næring som er sterkt prioritert i Oslos tilsynsaktivitet er overnattings- og serveringsvirksomhet, der det er 

mer enn dobbel så stor andel tilsyn i forhold til antall sysselsatte. 

 

 
Figur 14: Andel tilsyn (2009-2013) og sysselsatte (2012) etter næring. (Kilder: VYR, Betzy, SSB) 

Hvis man ser på antall virksomheter i stedet for sysselsatte, får man litt andre forhold i fordelingen mellom tilsyn 

og næringene. Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring har en meget stor andel tilsyn i forhold til antall 

virksomheter. Dette er fordi virksomhetene innenfor denne næringen er såpass store, og har dermed en mindre 

andel tilsyn i forhold til antall sysselsatte.  

 

Ellers er det stort sett lignende forhold som mellom tilsyn og sysselsatte. 
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Figur 15: Andel tilsyn (2009-2013) og virksomheter (2014) etter næring. (Kilder: VYR, Betzy, SSB) 

 

 Tilsyn og reaksjonsgrad 

Reaksjonsgrad er beregnet som antall tilsyn med reaksjon(er) delt på totalt antall tilsyn. Reaksjonsgraden inndelt 

etter næringer sier dermed noe om hvilke næringer man finner stor andel virksomheter med brudd på 

arbeidsmiljøloven. Likevel vil ikke reaksjonsgraden si dette alene, da andre momenter som for eksempel utvalg av 

virksomheter eller oppfølgingstilsyn påvirker reaksjonsgraden i tillegg til faktiske forhold ute i virksomhetene. 

Reaksjonsgraden måler heller ikke antall reaksjoner eller alvorligheten av de ulike reaksjonene som er gitt.  

 

Som man kan se ut i fra figur 16, var den gjennomsnittlige reaksjonsgraden for Oslo 54,7 % for tilsynsaktiviteten 

fra 2009 til 2013. Den næringen som hadde høyest reaksjonsgrad var overnattings- og serveringsvirksomhet, med hele 

69,8 %. Bygge- og anleggsvirksomhet er den næringsgruppen som har flest tilsyn i Oslo-regionen, og næringen har en 

reaksjonsgrad over gjennomsnitt med 57,3 %. 

 

Den laveste reaksjonsgraden har man innenfor offentlig administrasjon og forsvar, og sosialforsikring, med knappe 31,5 

%. Undervisning og kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter er også næringsgrupper med langt lavere 

reaksjonsgrad enn gjennomsnittet.  

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

Virksomheter

Tilsyn



 

26 

 
Figur 16: Reaksjonsgrad etter næring for næringer med over 100 tilsyn (2009 – 2013) region Oslo. (Kilde: VYR og Betzy) 

Figur 17 viser hvordan reaksjonsgraden for tilsynene i Oslo-regionen har utviklet seg over tid. 

 

 
Figur 17: Reaksjonsgrad (antall tilsyn med reaksjon delt på antall tilsyn totalt) perioden 2008 – 2013 Region Oslo. (Kilde: VYR 
og Betzy) 
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6 Vedlegg 

 

Navn Næringskoder Næringsgruppe 

Jordbruk, skogbruk og fiske 01-03 A 

Bergverksdrift og utvinning 05-09 B 

Industri 10-33 C 

Elektrisitet, vann og renovasjon 35-39 D og E 

Bygge- og anleggsvirksomhet 41-43 F 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 45-47 G 

Transport og lagring 49-53 H 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 55-56 I 

Informasjon og kommunikasjon 58-63 J 

Finansiering og forsikring 64-66 K 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 68-75 L og M 

Forretningsmessig tjenesteyting 77-82 N 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84 O 

Undervisning 85 P 

Helse- og sosialtjenester 86-88 Q 

Personlig tjenesteyting 90-99 R, S, T og U 

Uoppgitt 00 X 

 

Tabell J: Næringsgruppering brukt i rapporten (SN2007-koder) 


