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HJELPER DEG UTDANNING

Av ELISE RØNNEVIG ANDERSEN

Dette er ungdom-
mens klokeste yr-
kesvalg, ifølge fersk 
rapport. – Det beste 
valget jeg har tatt, sier 
Marcus (17).
– Tidlig inntekt, null studielån og 
garantert jobb. Det er en beroligende 
følelse. Man trenger ikke slite lenge 
for å få arbeid. Jeg føler at jeg er på 
rett kurs.

Marcus Kristoffer Davidsen (17) er 
attraktiv i arbeidsmarkedet. 

NHOs ferske kompetansebaro-
meter viser at utdanningsretningen 
17-åringen har valgt, er mest etter-
spurt blant norske arbeidsgivere 
om dagen.

Det vil det også bli i fremtiden, 
ifølge rapporten som ble sluppet 
onsdag 15. februar:

65 prosent av bedriftene oppgir 
at de sliter med å få tak i folk med 
riktig kompetanse. Ifølge Kompe-
tansebarometeret er yrkesfag mer 
etterspurt enn bachelorgrad:

Vanskeligst er det å få tak i per-
soner med håndverksfag eller yr-
kesfaglig kompetanse.

67 prosent av bedriftene svarer at 
de har behov for dette, ifølge NHO.

Teknisk etterspørsel
Rent konkret er det tre utdannings-
programmer på videregående skole 
som er høyest på ønskelisten blant 
bedriftene:

 ● Teknologi- og industrifag
 ● Elektro og datateknologi
 ● Bygg- og anleggsteknikk

Da Marcus Davidsen skulle velge 
linje på videregående, vurderte han 
alle de tre programmene over.

Men han landet på førstnevnte: 
Teknologi- og industrifag. Det er 
han glad for nå.

– Det er det beste valget jeg har 
tatt i hele mitt liv. Nå gleder jeg meg 
faktisk til å dra på skolen. 

Drømmer om eget firma
17-åringen er nå på sitt andre år ved 
Etterstad videregående skole i Oslo 
og har gått videre med industritek-
nologi. Han har også vært utplassert 

hos flere bedrifter. Neste år skal han 
ut i lære.

– Jeg har lagt merke til at man 
jobber mye sammen, og det virker 
som et veldig godt miljø på arbeids-
plassene, sier han.

Målet er å bli industrimekaniker 
– og på sikt kanskje bygge opp nok 
egenkapital til å kunne starte eget 
firma. Han understreker at det er 
mange muligheter på linjen han går.

– Lønnen virker veldig bra, og det 
virker som veldig greit arbeid også. 
I bedriften jeg nå er utplassert, er 
det industrimekanikere som reiser 
verden rundt og reparerer maski-
ner som ikke kan bli sendt. 
Det håper jeg også jeg 
kan få muligheten til 
i fremtiden.

Davidsen legger 
til at det er 27 an-
dre fagbrev man 
kan ta innenfor 
VGS-linjen han 
går nå.

– Du kan bli alt 
fra verktøymaker 
og sveiser til opera-
tør eller modellbyg-
ger. Det er mange mu-
ligheter, men du kan også ta 
påbygg for å få studiekompetanse.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at 
man nærmest er sikret jobb dersom 
man velger utdanningsprogrammet 
som Marcus er i gang med.

– To av tre NHO-bedrifter melder 
at de har et udekket kompetanse-

behov. Det som nå oppleves som 
dramatisk for mange bedrifter, er 
samtidig en kjempestor mulighet 
for unge mennesker, sier Almlid.

Hvis man fullfører utdanningen 
og kommer seg inn i lære, er man 
med riktig kompetanse garantert 
jobb, sier NHO-sjefen.

– Det gjelder over hele Norge, 
uavhengig av hvor i landet man bor, 
sier han og legger til at bedriftene 
også manglet 2610 lærlinger i 2022.

Etterspørsel nøkkelen
Maalfrid Brath, konsernsjef i beman-
ningsbyrået ManpowerGroup, sier 

at også de opplever at norske 
virksomheter sliter med 

å få tak i folk.
– Ifølge våre un-

dersøkelser er det 
så mange som 
syv av ti norske 
arbeidsgivere 
som oppgir at 
de ikke finner 

menneskene de 
trenger. Dette tal-

let vil holde seg høyt 
i årene som kommer.

Hun peker på særlig 
syv utdanningsområder hun 

mener det vil være behov for i lang 
tid fremover.

– I bransjene nedenfor er det stor 
etterspørsel i dag, og vi regner med 
at det kommer til å holde seg høy i 
overskuelig fremtid.

De smarteste yrkesvalgene
7 sikre  
karriereretninger

 ● IT: – Den teknologiske 
utviklingen vil fortsette i årene 
som kommer, og vi kommer til å 
trenge dyktige mennesker til å 
lage både infrastruktur og 
programvare – spesielt 
innenfor områder som informa-
sjonssikkerhet, cyber sec, 
dataanalyse, data, maskinlæ-
ring, AI, Cloud og programvare-
utvikling.

 ● Helse: – Med en stadig eldre 
befolkning, så vil det være et 
kontinuerlig behov for mennes-
ker som kan levere helsetje-
nester. Det er stor etterspørsel 
etter hjelpepleiere, sykepleiere 
og leger i både kommune- og 
fylkeshelsetjenesten.

 ● Realfag: – Mange av 
utfordringene vi står overfor i 
dag, innen for eksempel det 
grønne skiftet, vil måtte løses 
av teknologer. En utdannelse 
innen realfag er dermed en god 
inngangsbillett til arbeidsmar-
kedet. Det er også et stort 
behov for ingeniører.

 ● Faglært arbeidskraft: – Vi 
trenger faglært arbeidskraft 
innen en rekke bransjer – for 
eksempel bygg, anlegg og 
industri og produksjon. Den 
teknologiske utviklingen gjør 
behovet for faglært arbeids-
kraft blir stadig større innen 
tilgrensende områder som for 
eksempel logistikk.

 ● Pedagoger: – Når virksomhe-
tenes største utfordringer er 
tilgang på kompetanse, vil det 
bestandig være behov for 
lærere. Og ikke bare i den 
offentlige skolen. Det vil presse 
seg frem et økende behov for 
opplæringsløsninger i virksom-
hetene. Det vil dermed bli et 
økende behov for pedagoger 
også i privat sektor.

 ● HR-kompetanse: – I et 
arbeidsmarked med kronisk 
mangel på arbeidskraft, vil det 
bli økende etterspørsel etter 
mennesker som kan jobbe med 
mennesker, både gjennom å 
attrahere, men også beholde 
og ikke minst utvikle mennes-
kene i organisasjonen. Det 
gjøres store investeringer i ny 
teknologi, og man må gjøre mer 
med tanke på opplæringstiltak 
for de ansatte for å ta ut 
effekten.

 ● Salg/kundekontakt: – Det er 
stor etterspørsel etter mennes-
ker som kan jobbe med 
kundekommunikasjon og salg. 
Spesielt gjelder det på 
produkter der kunder trenger 
rådgivning i kjøpsprosessen.

... derfor burde Marcus (17) 
være sikret jobb i fremtiden

MAALFRID BRATH: Konsernsjef i bemanningsbyrået ManpowerGroup.

PSSST!
NHOs kompetanse-

barometer er en årlig kart-
legging av medlemsbedrif-
tenes kompetansebehov. 

Kartleggingen ble gjennom-
ført for første gang i 2014, 

og årets kartlegging er 
dermed den niende i rekken. 

I årets utgave inngår svar
fra i alt 4686

bedrifter.

«Det er det beste valget
 jeg har tatt i hele mitt
 liv. Nå gleder jeg meg 
faktisk til å dra på skolen» 

SIKRET JOBB: Marcus Davidsen har drevet mye med bilsport og alltid vært interessert i maskineri og praktisk arbeid. Han går i en klasse som teller 23 elever på Etterstad videregående skole i Oslo. Foto: NILS ARNE REITAN


