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Sammendrag
Petroleumsvirksomheten skaper inntekter og arbeidsplasser i Norge. Petroleum er Norges største
eksportvare, og sektoren sysselsetter i overkant av 70 000 personer1. Det er en av Norges mest
kunnskapsbaserte, mest teknologisk avanserte og mest ingeniørtunge næringer.
Samtidig ser vi stadig at spørsmål rundt sektorens framtid og norsk petroleumsrelevant kompetanse
er oppe til debatt. Ett av spørsmålene er hvorvidt Norge har blitt næringsmessig for ensidig og
teknologisk innlåst i oljevirksomheten, til en slik grad at det svekker Norges muligheter til å utvikle
andre eller nye næringer i framtida. Utdanner vi for mange folk til petroleumssektoren? Undergraver
vi i dag muligheten til å bygge flere ben å stå på i framtiden? Står Norge overfor en framtid med store
og smertefulle omstillingsproblemer, når tempoet på norsk sokkel en gang i framtiden går nedover?
Eller kan petroleumsrelevant kompetanse lett overføres til og benyttes av andre sektorer? i hvilken
grad? Hvilke næringer snakker vi da om?
For å finne svar på dette har vi spurt over 1000 ingeniører2 i petroleumssektoren hvordan de selv
vurderer hvorvidt de har en kompetanse som er relevant for andre sektorer, og hvilke sektorer de
mener den er mest relevant for. Dette dreier seg om svært innovative ansatte; rundt 70 prosent av
de som har deltatt i undersøkelsen har bidratt til å utvikle enten nye produkter, prosesser eller
tjenester for petroleumssektoren de siste tre årene. Dette vil derfor være svært attraktive ansatte
for næringer hvor innovasjon og endring er sentralt.

1



85 prosent av respondentene svarer at de har utdanning som i stor eller meget stor grad kan
være relevant for andre bransjer enn petroleumssektoren.



75 prosent av ingeniørene som jobber i petroleumssektoren svarer at de har erfaring som er
relevant eller svært relevant for andre næringer enn oljevirksomheten.



Kun sju prosent svarer at de i liten eller svært liten grad har kompetanse som er relevant for
andre sektorer enn petroleumssektoren.



Om lag 75 prosent svarer også, når de blir spurt om dette spesielt, at de har kompetanse som
kan være relevant for området miljøteknologi (som klimautslippsreduserende teknologi,
materialteknologi, vindkraft, bølgekraft, vannkraft, sol mv.)



Respondentene sier likevel at de i liten grad vurderer å bytte bransje, selv om de skulle bytte
jobb. De har heller ingen tro på at bedriftene de jobber i begynner å orientere seg mot
”andre markeder”. Det er tre ganger så mange som mener bedriftene har muligheter til å
vokse i andre markeder, som de som mener at bedriften faktisk kommer til å gjøre det.



Når de samme personene blir bedt om å angi hvilke andre bransjer som i stor eller meget
stor grad kunne dratt nytte av deres kompetanse, svarer de Annen industri (66 prosent),
Undervisning (65 prosent), Forretningsmessig tjenesteyting og forskning (52 prosent) og
Teknisk tjenesteyting (50 prosent).



I den andre delen av spekteret finner vi Helse (9 prosent) og Finans (13 prosent). En tredel av
de spurte svarer at offentlig administrasjon (inkludert forsvar) i stor eller meget stor grad

Tall fra SSB. Andre kilder (eg. Menon/SNF/IRIS bedriftsdatabase) anslår rundt 200 000 sysselsatte. Det finnes
ingen entydig, allmenn og gjeldende avgrensing av petroleumssektoren i Norge. Se metodevedlegget for en
diskusjon. I rapporten er det redegjort forløpende for hvilke definisjoner som er lagt til grunn hvor.
2
Mer presist: Personer med mastergrad eller høyere innen tekniske eller naturvitenskapelige fag.

kunne dratt nytte av deres kompetanse.
Vi har også benyttet SSBs registerdata til å si noe om hvor folk med det vi her kaller
petroleumsrelevant kompetanse (e.g. kompetanse som det brukes mye av i petroleumssektoren)
faktisk jobber. Vi finner at svært mange – i snitt ni av ti – med petroleumsrelevant kompetanse
jobber andre steder enn i petroleumssektoren (om man legger SSBs definisjon av
petroleumssektoren til grunn). Andelen er lavere for fagretningene Geofag og Petroleumsteknikk,
Maskinteknikk, Marinteknikk og Kjemi, og høyere for fagretningene IKT og Byggfag.
Resultatene peker mot at vi ikke utdanner folk til petroleumssektoren, men at vi utdanner folk med
kompetanser som kan brukes i en rekke næringer, og noen av dem blir ansatt i petroleumssektoren.
De aller fleste som jobber innen petroleum i dag har nemlig en kompetanse som kan brukes – eller
kunne vært brukt – i mange andre næringer.
Dette er et resultat som i stor grad samsvarer med en undersøkelse utført av IRIS for Tekna Olje og
gass. I IRIS-rapporten ”Her er det plass til (nesten) alle – petroleumsnæringens bruk av teknologer
med mastergrad og norske utdanningsinstitusjoners tilbud”3 fra august 2013 framkommer det at
petroleumsnæringen gjør utstrakt bruk av kompetanse fra de aller fleste ingeniørdisipliner, noe som i
følge rapporten henger sammen med at utdanningssektoren i svært liten grad er innrettet mot eller
dominert av petroleumsspesifikke studietilbud. IRIS-rapporten viser – som denne rapporten tydelig
bygger på – at de mest vanlige fagretningene innen petroleum er, i avtagende rekkefølge,
Maskinteknikk, Geofag og petroleumsteknikk, Elektro- og telekommunikasjon, Kjemi,
Fysikk/Matematikk, IKT, Byggfag og Elkraft. Rapporten viser også at bruken av disse fagene
varierer mellom operatørselskaper og leverandører, hvor eksempelvis Geofag og petroleumsteknikk
er den klart viktigste fagkategorien hos operatørselskapene, mens Maskinteknikk og Elektro er
viktigst i leverandørindustrien.
Disse funnene er politisk relevante:
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Det har lenge vært et nasjonalt spørsmål hvorvidt Norge, med et stadig økende
utvinningstempo på norsk sokkel, står overfor en framtid med store og smertefulle
omstillingsproblemer etter hvert som oljetempoet vil reduseres. Disse resultatene peker mot
at når det gjelder spørsmålet om kompetanse trenger dette isolert sett ikke bli tilfellet. Det
er fordi petroleumssektoren i stor grad bruker generiske utdannelser, og langt på vei har
tiltrukket seg kompetanse som andre sektorer behøver og allerede i dag bruker, framfor å
være knyttet til egne, sektorspesifikke utdanninger.



Både denne rapporten og den tidligere nevnte IRIS-rapporten slår fast at petroleumsrelevant
kompetanse kan brukes i mange andre sektorer. Når vi konkret spør folk i bransjen ser de
viktigste avtakersektorene for petroleumsrelevant kompetanse ut til å være blant annet
utdanning, forskning, miljøteknologi, annen industri, konsulentvirksomhet/tekniske
tjenester, elektrisitet, vann og renovasjon, og offentlig administrasjon.



Samtidig viser resultatene i denne undersøkelsen at ansatte i petroleumssektoren ikke bytter
bransje uten videre. Dette kan peke mot at den som ønsker å hente relevant kompetanse fra
petroleumssektoren nå, må være villig til å gjøre en ekstra innsats for å hente den ut.

https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/877650/IRIS%20arbeidsnotat%20326%202012%20Hoyere-tekniskutdannelse-i-norsk-petroleumsnaring%20Versjon%202.pdf





Funnene i rapporten kan tolkes dit hen at ”oljeavhengigheten” er kompetansemessig et
mindre problem enn mange hittil har trodd. Dette har konkret betydning for blant annet
utdanningspolitikken, på den måten at det ikke er så opplagt at vi ”utdanner feil” når vi
utdanner personer som går til petroleumssektoren.

Innledning
Petroleumsvirksomheten skaper inntekter og arbeidsplasser i Norge. Petroleum er Norges største
eksportvare, og sektoren sysselsetter i overkant av 70 000 personer4. Det er en av Norges mest
kunnskapsbaserte, mest teknologisk avanserte og mest ingeniørtunge næringer. Statsminister Erna
Solberg har kalt næringen ”Norges mest viktige næring”5.
Norge kommer til å produsere petroleum i mange år framover. Investeringskostnadene framover vil
utgjøre om lag 170-180 mrd. årlig fram mot 2018 (Faktaheftet 2014). I 2014 er
petroleumsinvesteringene estimert til over 200 mrd kroner (revidert nasjonalbudsjett 2014).
Samtidig ser vi stadig at spørsmål rundt sektorens framtid og norsk petroleumsrelevant kompetanse
er oppe til debatt. Estimatene fra Oljedirektoratet for 2015 viser en nedgang i investeringene på
rundt 20 milliarder kroner sammenliknet med 2014. Ett av spørsmålene som melder seg er hvorvidt
Norge har blitt næringsmessig for ensidig og teknologisk innlåst i oljevirksomheten, til en slik grad at
det svekker Norges muligheter til å utvikle andre eller nye næringer i framtida. De menneskeskapte
klimaendringene har også aktualisert en politisk debatt om oljetempoet på norsk sokkel. Petroleum
er ikke en fornybar ressurs, og Norge vil en måtte redusere utbyggingstakten og produksjonsvolumet.
Betyr dette at norsk økonomi går mot en brutal omstilling, når oljeaktiviteten reduseres? Vil den
kompetansen vi i dag utdanner til oljesektoren være unyttig i framtiden? I hvilken grad kan norsk
petroleumsrelevant kompetanse benyttes i andre sektorer? I så fall, hvilke næringer er de mest
relevante? Og hvilke utdanninger vil da være mest relevante for arbeidslivet utenfor
petroleumssektoren?
Svarene på disse spørsmålene er politisk interessante. Det er av stor nasjonal betydning hvorvidt
Norge står overfor en framtid med store og smertefulle omstillingsproblemer, eller om og i hvilken
grad en omstilling vil gå lettere enn det mange hittil har trodd, fordi petroleumssektoren har viktig og
anvendbar kompetanse som andre næringer trenger og har bruk for i framtiden.
Svaret på disse spørsmålene har også konkret politisk betydning, blant annet for
utdanningspolitikken. I den grad petroleumsrelevant kompetanse kan benyttes i andre sektorer har
dette betydning for hvordan vi ser på at Norge fortsetter å utdanne folk til petroleumssektoren.


På den ene siden finnes det de som mener ”det er en katastrofe for norsk økonomi å
utdanne folk til oljen” (Trine Skei Grande, DN 18. juni 2013).



På motsatt side har vi de som sier at ”nyutdannede ingeniører i dag har kompetanse som er
viktig for nye næringer” (daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen, juni 2013)6.

Hva er riktig? Svaret på disse spørsmålene har også betydning for Teknas medlemmer. Tekna har
rundt 12 500 medlemmer som jobber innen olje og gass, alle med minst en mastergrad eller
tilsvarende i teknologi- eller naturfag. I den grad disse medlemmenes kompetanse oppfattes som
relevant utenfor sektoren, er det betydningsfullt å vite, både for medlemmene selv, for studenter
som i dag vurderer petroleumssektoren.
Denne rapporten forsøker å besvare disse spørsmålene på to måter:
-

Ved å spørre ansatte i petroleumssektoren hvordan de selv vurderer hvor relevant deres
egen kompetanse er utenfor petroleumssektoren, og ved å spørre dem hvordan de vurderer
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Tall fra SSB. Andre kilder (eg. Menon/SNF/IRIS bedriftsdatabase) anslår rundt 200 000 sysselsatte. Det finnes
ingen entydig, allmenn og gjeldende avgrensing av petroleumssektoren i Norge.
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren/talerogartikler/2014/Subse
a-Valley-Conference.html?id=754360
6
http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2013/06/18/-katastrofe-for-norsk-okonomi-a-utdanne-folk-til-oljen

hvor relevant bedriftens kompetanse, produkter og teknologi er utenfor
petroleumssektoren.
-

Ved å se hvor folk med petroleumsrelevant kompetanse jobber i dag, om de ikke jobber i
petroleumssektoren. Dette vil gi en pekepinn mot hvilke næringer som allerede i dag kan
benytte seg av petroleumsrelevant kompetanse. Metodikken som brukes her bygger på den
tidligere nevnte IRIS-rapporten ”Her er det plass til (nesten) alle”7. Se også metodevedlegget
bakerst for detaljer.

Hva er ”petroleumsrelevant kompetanse”?
I denne rapporten ser vi nærmere på det vi kaller ”teknisk og naturvitenskapelig petroleumsrelevant
kompetanse”. Med teknisk og naturvitenskapelig petroleumsrelevant kompetanse mener vi de mest
typiske fagretningene man finner i petroleumsvirksomheten, på minst master eller tilsvarende nivå,
innenfor teknologiske og/eller naturvitenskapelige fag. Med ansatte i petroleumssektoren mener vi
ansatte som jobber i oljeselskaper, eller ulike typer leverandører av varer og tjenester spesialtilpasset
olje- og gassvirksomheten. Se metodekapittelet bakerst for en drøfting av ulike måter å definere og
avgrense denne sektoren på.
Tekna organiserer medlemmer med minst master eller tilsvarende innenfor teknologiske og/eller
naturvitenskapelige fag. For å finne de mest typiske fagretningene etablerte IRIS-rapporten ”Her er
det plass til (nesten) alle” (2013) 8 en metode hvor de talte antall Tekna-medlemmer i
petroleumsbransjen innenfor ulike fagretninger. En slik metode er ikke en fulltelling, men den gir oss
representative resultater for hvilke fagretninger som er de mest vanlige. Med petroleumsbransjen
ble det lagt til grunn IRIS bedriftsdatabase over om lag 5 000 bedrifter som har sin hovedaktivitet
rettet mot petroleumssektoren (se metodevedlegg for detaljer).
I følge IRIS er det Maskinteknikk, Geofag og petroleumsteknikk, Elektro- og telekommunikasjon,
Kjemi, Fysikk/matematikk, Marinteknikk, IKT, Byggfag, Samfunnsvitenskap og teknologiledelse og
Energi og miljø (elkraft) som er de mest vanlige blant de med høy utdannelse innen teknologi- og
realfag i petroleumssektoren (IRIS-rapport figur 3).
Basert på metoden i IRIS-rapporten (2013, se spesielt tabell 1 og figur 3) anvendt på Teknas
medlemsregister mai 2014 er de mest petroleumsrelevante fagretningene i Norge i dag (absolutte
tall, avtagende rekkefølge) Maskinteknikk, Geofag og petroleumsteknikk, Elektro- og
telekommunikasjon, Kjemi, Fysikk/matematikk, Marinteknikk, IKT, Byggfag, Samfunnsvitenskap og
teknologiledelse, og Energi og miljø (elkraft). Dette er gjengitt i figur 1 under.

Figur 1: Disse fagretningene er de mest typiske blant personer med høyere teknisk- og
naturvitenskapelig utdanning i petroleumssektoren. Figuren viser antall Teknamedlemmer som
7

Arbeidsnotat IRIS 2012/326
https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/877650/IRIS%20arbeidsnotat%20326%202012%20Hoyere-tekniskutdannelse-i-norsk-petroleumsnaring%20Versjon%202.pdf
8
Arbeidsnotat IRIS 2012/326
https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/877650/IRIS%20arbeidsnotat%20326%202012%20Hoyere-tekniskutdannelse-i-norsk-petroleumsnaring%20Versjon%202.pdf

jobber i petroleumssektoren mai 2014 (kilde: Teknas medlemsregister 2014)
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Hvor jobber personer med petroleumsrelevant kompetanse?
Basert på IRIS-rapporten (2013, se spesielt tabell 1 og figur 3) er altså de mest petroleumsrelevante
fagretningene i Norge i dag Maskinteknikk, Geofag og petroleumsteknikk, Elektro- og
telekommunikasjon, Kjemi, Fysikk/matematikk, Marinteknikk, IKT, Byggfag, Samfunnsvitenskap og
teknologiledelse, og Energi og miljø (elkraft). Petroleumssektoren er dermed – med et mulig unntak
for Geofag og petroleumsteknikk – en ganske stor avtaker av det man kan kalle generiske
utdanninger, dvs. utdanninger som kan brukes i mange bransjer. Maskinteknikk er helt klart en
petroleumsrelevant kompetanse, men det er ikke urimelig å tenke seg at den også er relevant for
øvrig industri og skipsverft. Elektro- og telekommunikasjon er en petroleumsrelevant kompetanse,
men den kan også være relevant for vannkraft og telekomm-bransjen osv.
Går det an å si noe mer nøyaktig om hvor petroleumsrelevant de ulike fagretningene er, på et
nasjonalt nivå? For å gi dette et mer kvantitativt innhold, har vi sett på hvor stor andel av de ulike
petroleumsrelevante fagretningene som jobber i petroleumssektoren, og dermed hvor stor andel av
personer med denne utdannelsen som ikke jobber i petroleumssektoren.
For denne tellingen er det brukt SSBs registerdata. Det betyr at SSBs definisjon av
petroleumssektoren er benyttet (se metodevedlegget for detaljer). Figur 2 under viser hvor stor
andel av sysselsatte med ulike petroleumsrelevante utdanninger som jobber i petroleumssektoren,
med SSB-definisjon (se metodekapitlet) og for SSB-definisjon pluss teknisk tjenesteyting.

Figur 2: Andel av sysselsatte med petroleumsrelevante utdanninger som jobber i
petroleumssektoren, med og uten teknisk tjenesteyting (kilde: SSBs registerdata 2012).
”Petroleumssektoren” er her basert på SSB-definisjonen/NACE-definisjonen (se metodekapitlet for
detaljer).
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Om vi ser på petroleumssektoren uten teknisk tjenesteyting viser figuren at det i første rekke er
Geofag og petroleumsteknikk, Marinteknikk, Kjemi og Maskinteknikk som er de fagretningene hvor
de største andelene av fagretningene sysselsettes i petroleumsvirksomheten. Andelen av de som
jobber i petroleumssektoren av de med de mest petroleumsrelevante fagretningene ligger på om lag
25 - 35 prosent. Selv for de mest petroleumsrelevante fagretningene er det under halvparten som
jobber innen petroleum. For personer utdannet innen fagretninger Maskinteknikk, Kjemi og
Marinteknikk er andelene som ikke jobber i petroleumssektoren rundt 75 prosent. Selv den aller
mest petroleumsrelevante fagretningen Geofag og petroleumsteknikk jobber 2/3 utenfor det som
kalles petroleumssektoren9. Snittet for alle utdanningstypene som er med her er sju prosent.
Disse tallene er påvirket av at vi her legger den klassiske og snevre næringsklassifiseringen til grunn
(se metodekapitlet bakerst). Om man inkluderer ”Teknisk tjenesteyting” inn i denne gruppen, som er
en næringsgruppe som også inkluderer langt mer enn petroleumsrelatert, teknisk tjenesteyting,
9

”Petroleumssektoren” er her definert ved NACE-koder, se metodeavsnittet bakerst. At vi får et såpass lavt tall
på geofag kan tyde på at en næringskode-basert definisjon treffer petroleumssektoren for snevert.

finner vi at andelen for de enkelte gruppene øker noe, men at forholdet mellom dem bevares (med
unntak for Byggfag og til en viss grad for Marinteknikk). Det er interessant å merke seg at selv med
hele gruppen teknisk tjenesteyting inkludert, jobber fortsatt til sammen 75 prosent av de sysselsatte
med de mest petroleumsrelevante fagene fortsatt utenfor petroleumssektoren. Med denne metoden
er om lag 60 prosent av de med Marinteknikk og Geofag og Petroleumsteknikk i petroleumssektoren,
og Byggfag og maskinteknikk rundt 50 prosent.

Hvor kan man bruke petroleumsrelevant kompetanse?
Spørsmålet om hvor man kan bruke petroleumsrelevant kompetanse utenfor
petroleumsvirksomheten kan besvares ved hjelp av to metoder.



Det ene er å spørre folk som jobber i petroleumssektoren om hvor de kunne jobbet, om de
ikke hadde jobbet i petroleumssektoren.
Det andre er å se på hvor personer med petroleumsrelevante utdanninger i dag jobber, om
de ikke jobber i petroleumssektoren10.

Her skal vi se på begge deler.

Teknas medlemsundersøkelse
I spørreundersøkelsen (utført mai 2014) spurte vi rundt 4 000 Tekna-medlemmer som jobbet i
petroleumssektoren i hvilken grad de mente utdanningen de har kan være relevant for andre
sektorer enn olje og gass. 1057 personer, eller litt over 27 prosent av de som ble spurt, svarte.
Av de 1057 som svarte sa over 85 prosent av respondentene svarer at de i stor eller meget stor grad
har en utdanning som er relevant for andre sektorer (se figur 3, under). Kun fire prosent svarer at de i
liten eller svært liten grad har en utdanning som kan brukes i andre sektorer enn innenfor olje og
gass.
Dette resultatet er politisk interessant. Det er fordi den slår langt på vei bena under påstanden om at
vi utdanner folk ”feil”. Snarere er det en forsvinnende liten andel av de høyt utdannede teknologene
som har en utdanning som ikke er relevant for andre sektorer også. Det kan med disse tallene legges
tyngde bak argumentet om at Norge ikke ”utdanner folk til olja”, men at vi snarere utdanner folk
med kompetanse som kan brukes mange steder, og så blir en del av dem ansatt i
petroleumssektoren.

10

Metodologisk er det viktig her å bemerke at en bransje med få høyt utdannede teknologer og naturvitere
ikke betyr at bransjen ikke har behov for slik kompetanse. Om det er få geologer innen bergverk og utvinning,
eller relativt få med elektrokompetanse innen vannkraft, kan det like gjerne være et tegn på at denne
kompetansen er en mangelvare her, ikke at det er plass til få. Det samme gjelder motsatt vei. I tillegg må man
ha i bakhodet den enkelte bransjes størrelse når man ser på absolutte tall.

Figur 3: I hvilken grad mener du utdanningen du har i dag kan være relevant for andre sektorer enn
olje og gass? N=1057
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Når vi spør de samme personene om i hvilken grad de mener de har en jobberfaring som kan være
relevant for andre sektorer enn olje og gass, får vi en like stor bekreftende svarprosent. Her er det
rundt 75 prosent som svarer at de i stor eller meget stor grad har en kompetanse som er relevant for
andre sektorer enn olje og gass (se figur 4, under).
Kun sju prosent svarer at de i liten eller svært liten grad har kompetanse som er relevant for andre
sektorer enn petroleumssektoren.

Figur 4: I hvilken grad mener du jobberfaringen du har i dag kan være relevant for andre sektorer
enn olje og gass? N=1057
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Vi har deretter bedt personene som jobber i petroleumssektoren om å vurdere i hvilke grad ulike
næringer kunne dratt nytte av personens samlede kompetanse. Resultatene er i figur 5, under.

Figur 5: I hvilken grad kunne ulike næringer dratt nytte av din samlede kompetanse. N=1057
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Her er det spesielt ”Annen industri” og ”Utdanning” som er de største næringene hvor
petroleumsansatte mener de har relevant kompetanse. Rundt 2/3 av dem sier at disse næringene i
stor eller meget stor grad kunne dra nytte av deres kompetanse. ”Forretningsmessig tjenesteyting,
forskning” og ”Teknisk tjenesteyting” ligger også høyt oppe, med rundt 50 prosent av respondentene
som vurder at disse næringene i stor eller meget stor grad kunne dra nytte av deres kompetanse.
Elektrisitet, vann og renovasjon ligger på over 40 prosent. De næringene som får lavest utslag, er
”Helse” og ”Finansiering og forsikringsvirksomhet”, med lave utslag på høy relevans og tilsvarende
høye utslag på lite relevans.

Miljøteknologi
I rapporten ”Grenseprengerne” til Norsk olje og gass (2014) skriver adm. dir. Gro Brækken at ”Vi er
grensesprengende fordi kreative og dyktige miljøer ser muligheter til utvikling og bruk av avansert
offshorekunnskap på helt nye måter og for helt andre formål enn produksjon av olje og naturgass”.
Rapporten inneholder flere eksempler på hvordan petroleumsteknologi benyttes på helt andre
områder, blant annet hvordan teknologi for overvåking av borerigger brukes til monitorering av
hjertepasienter, hvordan teknologi fra oljelenser brukes til feltsykehus, og hvordan erfaringer fra
plattformbygging brukes i vindmøllefundamenter til havs.
Går det an å kvantifisere kompetansen i bransjen og dens kapasitet til å sprenge slike grenser som
Norsk Olje og Gass nevner? Vi har konkret spurt respondentene om hvorvidt de mener de har en

relevant kompetanse som kan brukes til miljøteknologi (figur 6, under). Begrepet ”miljøteknologi”
har vi for respondentene eksemplifisert med ”klimautslippsreduserende teknologi, materialteknologi,
vindkraft, bølgekraft, vannkraft, sol eller liknende”. Her svarer 75 prosent at de er enig eller svært
enig i at de har en kompetanse som kan være relevant for området miljøteknologi.
Vi har også spurt om hvordan de vurderer andres sysselsatte i petroleumssektoren sin kompetanse
(samme figur). Svaret her kan brukes som en sjekk opp mot den enkeltes vurdering av egen
kompetanse. Om det for eksempel er slik at mange vurderer sin egen kompetanse som svært
relevant utenfor petroleumssektoren, samtidig som mange vurderer de andres kompetanse som
mindre relevant, kan det være et tegn på at man enten overvurderer sin egen kompetanse, eller
undervurderer andres. I svarene vi har fått er det imidlertid stor grad av sammenheng mellom disse
to svarene, på den måten at andelen som vurderer egen og andres kompetanse som relevant begge
ligger på rundt 75 prosent.
Svært mange vurderer altså sin egen petroleumsrelevant kompetanse som svært relevant for
sektorer utenfor petroleumssektoren. Et relevant oppfølgingsspørsmål blir da om de kunne tenke seg
å bytte bransje, eller om de ønsker å være i petroleumssektoren. De færreste kan tenke seg å bytte
bransje. Her svarer 69 prosent at de er enige eller svært enige i at de sannsynligvis vil fortsette
innenfor olje og gass om de skulle se seg om etter en annen jobb. Kun 11 prosent ville sett seg om
etter en jobb utenfor petroleumssektoren, om det ble aktuelt å bytte jobb (samme figur).
Figur 6: A: Hvordan vurderer du påstanden om at de fleste som jobber i olje og gass i dag har
kompetanse som kan brukes i andre sektorer? B: Om jeg skulle se meg etter en annen jobb, ville
jeg sannsynligvis fortsette innen olje og gass, og C: Min kompetanse kan vær relevant for området
miljøteknologi. N=1057

De fleste som jobber i olje og gass i dag
har kompetanse som kan brukes i andre
sektorer

Om jeg skulle se meg om etter en annen
jobb vil jeg sannsynligvis fortsette innen
olje og gass

Min kompetanse kan være relevant for
området miljøteknologi (for eksempel
klimautslippsreduserende teknologi,
materialteknologi, vindkraft, bølgekraft,
vannkraft, sol, eller liknende)

14

4 7

2 7

0%
1 - Svært uenig

2

3

4

19

39

18

15

20 %

33

34

40 %

5 - Svært enig

60 %
Vet ikke

36

2

36

3

41

1

80 %

100 %

Svært mange av de ansatte som denne undersøkelsen retter seg mot, er personer som jobber med
innovasjon og utvikling av produkter, prosesser og tjenester. Dette er ansatte som har kompetanse
som svært mange næringer kunne dra nytte av. I spørreundersøkelsen ble det også spurt om
respondentene hadde jobbet med å utvikle:
-

Nye eller forbedre produkter
Nye eller forbedrede prosesser
Nye eller forbedrede tjenester

De tre siste årene (som er samme tidsperiode som EU og SSB bruker i de nasjonale
innovasjonsundersøkelsene). Resultatene viser at om lag 70 prosent av de ansatte hadde jobbet
direkte med innovasjon de siste tre årene.
Tabell 4: Andel av de spurte som har jobbet med enten nye eller forbedre produkter, prosesser
eller tjenester de siste tre årene. N=1057.
NEI
JA
Totalt

Antall
325
778
1103

Prosent
29.47
70.53
100.00

SSBs registerdata
Hvor jobber de med petroleumsrelevant utdanning som ikke jobber i petroleumssektoren? Ved hjelp
av SSB registerdata har vi sett nærmere på hvor alle menneskene med de mest petroleumsrelevante
utdannelsene jobber, om de ikke jobber i petroleumssektoren. For en omtale av registerdataene til
SSB, se metodevedlegget bakerst.
Tanken er at resultatene fra en slik undersøkelse gir en pekepinn om hvor norsk petroleumsrelevant
kompetanse vil være relevant i tillegg til petroleumssektoren. En ren telling vil gi en første pekepinn
om hvor de største volumene kan tenkes å finne nye arbeidsplasser, om de ikke hadde jobbet i
petroleumssektoren.

Tabell 1: Antall personer med petroleumsrelevant utdanning, fordelt på ulike næringsgrupper.
Kilde: SSB registerdata (2012). De skraverte feltene er petroleumssektoren, slik den er definert av
næringskodene (NACE).
25743
20595
11054
9992
8329
6525
5701
5669
3328
2901
2409

Teknisk tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring
Undervisning
Informasjon og kommunikasjon
Helse- og sosialtjenester
Industri
Utvinning av råolje og naturgass
Finansiering og forsikringsvirksomhet
Varehandel, motorvognrep.
Personlig tjenesteyting
Bygge- og anleggsvirksomhet

2028
1999
1958
1654
1042
1005
602
481
93
69
59
14

Elektrisitet, vann og renovasjon
Forretningsmessig tjenesteyting utenom formidling og utleie av arb.k.
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Transport og lagring
Bygging av oljeplattformer og moduler
Formidling og utleie av arbeidskraft
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Jordbruk, skogbruk og fiske
Innrednings- og installasjonsarbeid utført på boreligger og moduler
Bergverksdrift og utvinning
Rørtransport
Forsyningsbaser

En slik enkel telling som i tabellen over viser at det er innen Teknisk tjenesteyting og Offentlig
administrasjon at vi finner desidert flest personer med petroleumsrelevant kompetanse (utenfor
petroleumssektoren). Tallet for teknisk tjenesteyting aktualiserer spørsmålet om teknisk
tjenesteyting (eller deler av den) burde vært inkludert i petroleumssektoren.
Også undervisning og IKT er to næringsgrupper med mye petroleumsrelevant kompetanse. Andre
næringsgrupper er helse og industri, og deretter finans og varehandel, som begge kommer foran
bygg og anlegg og elektrisitet, vann og renovasjon.
Tabellen over har den svakheten at den ikke vektlegger de ulike fagretningene ulikt, men teller alle
likt. Her er IKT like mye petroleumsfag som Geofag og petroleumsteknikk. Det blir lett misvisende, all
den tid vi tidligere har sett at av de ti petroleumsrelevante fagretningene er det noen typer
petroleumsutdanninger som kan sies å være mer relevante enn andre. Vi har for eksempel sett at
spesielt Geofag og petroleumsteknikk, men også Marinteknikk, Kjemi og Maskinteknikk er i den øvre
enden av relevansskalaen (målt i andelen sysselsatte med denne kompetansen som jobber i
petroleumssektoren). IKT, Samfunnsvitenskap og Teknologiledelse og Fysikk/Matematikk er
tilsvarende i den andre enden av skalaen.
I tabell 2 under har vi korrigert for disse forholdene, og vektet hver persons utdanning ut fra hvor
relevant den kan sies å være for petroleumsvirksomheten. Vektingen som er brukt, er hvor stor
andelen av de sysselsatte med den enkelte petroleumsrelevant kompetanse som finnes i
petroleumssektoren (standard NACE uten teknisk tjenesteyting). For eksempel er Geofag og
petroleumsteknologi vektet med 0,37 (fordi 37 prosent av denne kompetansen befinner seg i
petroleumsbransjen), mens IKT er vektet med 0,04 (fordi fire prosent av denne kompetansen er i
petroleumssektoren). Deretter er alle vektene ganget opp med antall sysselsatte med denne
kompetansen i denne næringsgruppen. På denne måten får vi en indikator på hvilke næringer som er
de kompetansemessig tyngste petroleumsnæringene.
Resultatene er presentert i tabellen under. De skraverte feltene er petroleumssektoren, snevert
definert (NACE).
Tabell 2: Hvilke bransjer er de kompetansemessig tyngste petroleumsnæringene? Vektet
petroleumsrelevant kompetanse. Kilde: SSB registerdata (2012). De skraverte feltene er
petroleumssektoren slik den er definert av næringskodene (NACE).
Næringsgruppe
Teknisk tjenesteyting
Utvinning av råolje og naturgass
Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring
Industri

Vekt

1886
1018
903
750

Undervisning
Informasjon og kommunikasjon
Helse- og sosialtjenester
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Varehandel
Finansiering og forsikringsvirksomhet
Elektrisitet, vann og renovasjon
Personlig tjenesteyting
Bygging av oljeplattformer og moduler
Bygge- og anleggsvirksomhet
Transport og lagring
Forretningsmessig tjenesteyting utenom formidling og utleie av arb.k.
Formidling og utleie av arbeidskraft
Jordbruk, skogbruk og fiske
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Bergverksdrift og utvinning
Innrednings- og installasjonsarbeid utført på boreligger og moduler
Rørtransport
Forsyningsbaser

746
563
329
319
226
223
175
134
132
130
112
107
62
36
21
13
11
11
1

Igjen ser vi at teknisk tjenesteyting kommer svært høyt ut, som igjen aktualiserer spørsmålet om
teknisk tjenesteyting (eller deler av den) burde vært regnet som en del av petroleumssektoren
(NACE)11.
Om vi bryter tall for bransjesysselsetting ned på de enkelte fagretningene, kan vi se nærmere på
hvilke bransjer utenfor petroleumssektoren hvor vi finner flest personer med det vi her kaller
petroleumsrelevante utdanninger (dette er uvektede tall, men vi har presentert vekten ved siden av
fagretningen). Her har vi inkludert teknisk tjenesteyting som en del av petroleumssektoren. Av
hensyn til plass er kun de fagretningene som har høyere relevans enn snittet er tatt med. Kun de
næringsgruppene med minst 100 personer med den gitte fagretningen er tatt med.
Tabell 3: I hvilke næringsgrupper utenfor petroleumssektoren jobber det flest med personer med
ulike petroleumsfaglige utdanninger? Kilde: SSBs registerdata.
Fagretning

Geofag og
Petroleumsteknikk

Marinteknikk
Maskinteknikk

11

Petroleumsrelevans (vekt)

****

***
***

Næringer utenfor
petroleumssektoren
med mange
sysselsatte med denne
kompetansen
Offentlig
administrasjon
Undervisning
Informasjon og
kommunikasjon
[ingen]
Industri
Informasjon og
kommunikasjon
Varehandel

Se for øvrig metodeavsnittet bakerst for noen mer detaljerte målinger omkring dette.

Antall personer

354
324
100

1178
403
248

Kjemi

Energi og miljø
(elkraft)

***

**

Transport
Elektrisitet
Bygg og anlegg
Industri
Undervisning
Offentlig
administrasjon
Varehandel
Helse- og sosial
Elektrisitet, vann og
renovasjon
Elektrisitet, vann og
renovasjon
Industri

201
175
157
1127
904
384
269
229
134
301
168

Har bedriften teknologi som er relevant for andre næringer enn
petroleumssektoren?
Bedrifter er en måte å organisere kompetanse på, og omsette denne kompetansen til verdi for eiere
og samfunnet. Vi har tidligere sett at om lag 75 prosent av de sysselsatte med høy teknologisk eller
naturfaglig utdannelse i petroleumssektoren sier at de har utdanning og erfaring som er relevant
utenfor sektoren, men at de i liten grad er interessert i å bytte bransje. Hva svarer de da på
spørsmålet om bedriftens muligheter til å vokse i andre markeder enn olje- og gass, om bedriften
skulle bestemme seg for det?
Figur 7 under viser at 40 prosent av respondentene mener at bedriften har stor eller svært stor
mulighet til å vokse i andre markeder enn olje og gass, om de bestemte seg for det. Det er noe mer
enn den tredelen som mener det motsatte (29 prosent); altså at bedriften har liten eller svært liten
mulighet til å vokse i andre markeder.

Figur 7: Hvordan vurderer du bedriftens muligheter til å vokse i andre markeder enn olje- og gass,
om bedriften skulle bestemme seg for det? N=1057
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På spørsmål om de tror bedriften faktisk har tenkt å bruke denne muligheten, svarer de fleste
avkreftende. 13,5 prosent mener at det er sannsynlig eller svært sannsynlig, mens rundt 2/3 svarer at
det er usannsynlig eller svært usannsynlig. Tallet påvirkes naturlig nok av at om lag halvparten av
respondentene jobber i et oljeselskap.

Figur 8: ”Etter din mening, hvor sannsynlig er det at bedriften kommer til å vokse i andre markeder
enn olje- og gass de neste tre-fem årene?” Teknas medlemsundersøkelse i petroleumssektoren.
N=1057.
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Avslutning
Denne rapporten har hatt som mål å legge fram tall som forteller noe om i hvilken grad ulike
kompetanser i petroleumssektoren kan benyttes i andre sektorer. Dette er relevant informasjon for
politikere, organisasjoner og bedrifter, også i lys av en forventet nedgang i petroleumsaktivitetene i
Norge. I sin rapport 59/2013 skriver SSB at ”Rundt fem år fram i tid venter vi at en moderat
trendmessig nedgang i etterspørsel fra petroleumsvirksomheten vil starte. Først på 2020-tallet tror vi
utvinningen begynner å falle og fallet antas å fortsette fram mot 2040”.
Resultatene i denne rapporten peker på at en meget stor andel av petroleumsrelevant kompetanse
er generisk, det vil si at den som hovedregel er relevant for mange bransjer, og ikke spesifikt knyttet
til petroleumssektoren. Ved å bruke registerdata finner vi at andelen sysselsatte personer med
petroleumsrelevant kompetanse som ikke jobber i petroleumssektoren ligger på rundt 90 prosent,
varierende med fagretning, og avhengig av hvordan man definerer petroleumssektoren.
Dette resultatet bekreftes når vi spør personer i petroleumssektoren med høy teknisk eller
naturvitenskapelig utdanning om deres kompetanse. Da svarer tre av fire at de har erfaring som er
relevant eller svært relevant for andre næringer enn oljevirksomheten. Hele 85 prosent av
respondentene svarer at de har utdanning som i stor eller meget stor grad kan være relevant for

andre bransjer enn petroleumssektoren. Om lag tre av fire svarer også, når de blir spurt spesielt om
dette spesielt, at de har erfaring som kan være relevant for området miljøteknologi (som
klimautslippsreduserende teknologi, materialteknologi, vindkraft, bølgekraft, vannkraft, sol mv.)
Når de samme personene blir bedt om å angi hvilke andre bransjer som i stor eller meget stor grad
kunne dratt nytte av deres kompetanse, svarer de Annen industri (66 prosent), Undervisning (65
prosent), Forretningsmessig tjenesteyting og forskning (52 prosent) og Teknisk tjenesteyting (50
prosent). I den andre delen av spekteret finner vi Helse (9 prosent) og Finans (13 prosent). En tredel
av de spurte svarer at offentlig administrasjon (inkludert forsvar) i stor eller meget stor grad kunne
dratt nytte av deres kompetanse.
De viktigste mulige avtakersektorene for petroleumsrelevant kompetanse ser ut til å være blant
annet utdanning, forskning, miljøteknologi, annen industri, konsulentvirksomhet/tekniske tjenester,
elektrisitet, vann og renovasjon, og offentlig administrasjon.
Samtidig viser resultatene at ansatte i petroleumssektoren ikke bytter bransje uten videre. Dette kan
peke mot at den som ønsker å hente relevant kompetanse fra petroleumssektoren nå, må være villig
til å gjøre en ekstra innsats for å hente den ut.
Funnene i rapporten kan tolkes dit hen at ”oljeavhengigheten” er kompetansemessig et mindre
problem enn mange hittil har trodd. Dette har konkret betydning for blant annet
utdanningspolitikken, på den måten at det ikke er så opplagt at vi ”utdanner feil” når vi utdanner
personer til petroleumssektoren.
Svært mange – rundt tre av fire – svarer at de har relevant kompetanse for å jobbe med
miljøteknologi. Respondentene sier likevel at de i liten grad vurderer å bytte bransje, selv om de
skulle bytte jobb. De har heller ingen tro på at bedriftene de jobber i begynner å orientere seg mot
”andre markeder”. Det er tre ganger så mange som mener bedriftene har muligheter til å vokse i
andre markeder, som de som mener at bedriften faktisk kommer til å gjøre det.
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Metodologiske kommentarer
Overgangen fra Teknas medlemsregister til Norsk utdanningsstandard
I Teknas medlemsregister er alle medlemmer registrert med sin utdanning. Det er medlemmene selv
som legger dette inn. For å bli medlem i Tekna må man minst ha en mastergrad eller tilsvarende i
teknologi- eller naturfag.
Når et medlem legger inn utdannelsen, får man velge mellom 14 ulike fagretninger. Disse
fagretningene er etablert og utviklet over tid, uten noen direkte kobling til etablerte
utdanningsstandarder. Disse fagretningene er:

Biologi
Bygg
Data og Informasjonsteknologi
Elektro og telekommunikasjon
Energi og miljø (Elkraft)
Fysikk/Matematikk
Geofag og Petroleumsteknikik
Havbruk og sjømat
Kjemi
Landbruksfag
Marinteknikk
Maskinteknikk
Planfag
Samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Annet

Fagretningene for petroleumsfagene er her manuelt og etter beste evne konvertert til Norsk
Utdanningsstandard (NUS12). Ved å konvertere til en slik standard har vi vært i stand til å
sammenstille funnene fra Teknas medlemsregister med SSBs registerdata for arbeidstakere og
arbeidsgivere. Denne konverteringstabellen er vedlagt her:

Tabell 4: Overgang fra fagretninger til utdanningskoder
Norsk standard (NUS 2000)

Fra
Til
Maskinteknikk

Navn (NUS 2000)

Teknakode
500-serien

12
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755200
755206
755210
755217
755224
755228
759918
759925
855200
855204
859905

755204
755208
755214
755220
755225
755299
759918
759925
855202
855299
859905

Mekaniske fag u. Marinteknikk
Mekaniske fag u. Marinteknikk
Mekaniske fag u. Marinteknikk
Mekaniske fag u. Marinteknikk
Mekaniske fag u. Marinteknikk
Mekaniske fag u. Marinteknikk
Teknologi, maskin og prosess
Prosessteknikk
Mekaniske fag u. Skipsfag
Mekaniske fag u. Skipsfag
Andre natvit/håndverk/tekniske fag

Geofag og petroleumsteknikk
756000
756999
Geofag
856000
856999
Geofag
Elektro- og telekommunikasjon
755100
755102
Elektro u. Elkraft
755105
755108
Elektro u. Elkraft
755111
755199
Elektro u. Elkraft
855100
855199
Elektro
759926
759926
Kybernetikk og industriell IT
Kjemi
752200
852200
Marinteknikk
755205
755209
755215
755221
755226
855203

600-serien
(u. 602 og 617)

900-serien
752299
852299

Kjemiske fag
Kjemiske fag
1100-serien

755205
755209
755216
755223
755227
855203

Fysikk/matematikk
752100
752199
852100
852199
753000
753999
853000
753999
759908
759908
759919
759919
759929
759929
859905
859905
IKT
754000
759917

100-serien

Marine technology
Offshoreteknologi
Teknologi, marin teknikk, femårig + toårig Master
Coastal and marine civ.ing/offshore teknologi
Offshore technology / undervannsteknologi.
Skipsfag
800-serien
Fysiske fag
Fysiske fag
Matematikk og statistikk
Matematikk og statistikk
Matematikk/fysikk
Realfagsdidaktikk
Realfag
Dr Scient naturvitskapelige fag med mer.
700-serien

754999
759917

Informasjons- og datateknologi
Teknologi, IKT og ingeniørvitenskap

759922
854000

759922
854999

Mikrosystemteknologi
Informasjons- og datateknologi

Byggfag
757000
759927
857000

757999
759928
857999

Bygg- og anleggsfag
Konstruksjoner og materialer
Bygg- og anleggsfag

200-serien

Samfunnsvitenskap og teknologiledelse13
759909
759909
Industriell økonomi og teknologiledelse
759915
759916
Industriell økonomi og teknologiledelse
759920
759921
Teknologi prosjektledelse + entreprenørsk
759923
759923
Entreprenørskap teknologi
859909
859909
Industriell økonomi og teknologiledelse
Energi og miljø (elkraft)
755103
755104
755109
755110
759931
759931

1300-serien

602+617
Elkraft / Energi og miljø
Elkraft / Energi og miljø
Sustainable energy engineering

Hva definerer petroleumsbransjen?
Det finnes ulike måter å definere petroleumssektoren på. Felles for alle metodene er at de både
inkluderer både oljeselskap og leverandørbedrifter til sektoren. Det er imidlertid noe ulike praksis
med hva som skal regnes som en underleverandør.

13



Det ene er å definere petroleumssektoren ut fra IRIS/BI/Menons bedriftspopulasjon for den
nasjonale olje- og gassindustrien. Dette registeret inneholder rundt 5 000 selskapsenheter
som leverer spesialiserte produkter til olje- og gassvirksomheten. Disse selskapene
sysselsetter om lag 200 000 personer til sammen. Bedriftspopulasjonen inneholder således
ikke «generiske» underleverandører innen IT, revisjon, landbasert transport, landbaserte
kantiner osv., selv om disse leverandørene skulle ha hele sin aktivitet rettet mot olje- og
gassvirksomheten. For større konsern hvor kun deler av aktiviteten er rettet mot olje og gas,
eksempelvis ABB, Siemens og Autronica, er kun de relevante underavdelingene tatt med.
Populasjonen er utviklet ved bruk av informasjon fra intervjuer med selskapene, informasjon
i media, selskapenes egne nettsider osv. Populasjonen antas å være relativt dekkende for
norskbasert «olje- og gassindustri» og den har i tillegg til IRIS-rapporten utført for Tekna vært
brukt i oppdrag for både Olje- og energidepartement, Oljedirektoratet og Norsk olje og
gass14.



Det andre er å bruke SSBs bedriftskatalog over bedrifter de regner tilhører
petroleumsvirksomheten. Denne katalogen er utarbeidet uavhengig av IRIS/BI/Menon sin
katalog. Vi har ikke hatt mulighet til å teste dem opp mot hverandre.

759909 Sivilingeniørutdanning, industriell økonomi og teknologiledelse. 759915 Master, teknologi, industriell
økonomi og teknologiledelse, femårig + 759916 Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse,
toårig.
14
IRIS (2012) op.cit.



Den tredje måten – som også er den mest vanlige – er å bruke SSBs næringsklassifisering for
petroleumssektoren. SSBs klassiske definisjon av petroleumssektoren bygger på bruk av
standardiserte bransjekoder (næringskoder/NACE). Denne definisjonen gir en
petroleumssektor på drøyt 70 000 ansatte. SSBs standard inkluderer alle de ”klassiske”
petroleumsbransjene;
o Petroleumsvirksomhet (utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200))
o Bygging av oljeplattformer + Innrednings- og installasjonsarbeid utført på
borerigger og moduler (30.113 og 30.116)
o Rørtransport (49.50)
o Forsyningsbaser (52.223)
o Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (09.101 og 90.109).



Den fjerde måten å finne sysselsatte i petroleumsvirksomheten er – for Teknas del – å bruke
Teknas lønnsundersøkelse, hvor vi har medlemmer som tidligere har svart at de jobber i
petroleumssektoren.

I rapporten er det redegjort forløpende for hvilke definisjoner som er lagt til grunn hvor. Se også
neste avsnitt (”Hvem er med i utvalget i spørreundersøkelsen?”).

Hvem er med i utvalget i spørreundersøkelsen?
I denne rapporten har vi sendt et spørreskjema til 4 000 Tekna-medlemmer som er sysselsatte i
petroleumssektoren. Disse personene ble utvalgt ved å bruke den listen med medlemmer som
framkom da man forbindelse med IRIS-rapporten ”Her er det plass til (nesten) alle”15 koblet
IRIS/BI/Menons bedriftsregister med de oppgitte bedriftsopplysningene som Teknas medlemmer har
lagt inn i Teknas medlemsregister. Her ble det koblet på konsernnivå med underliggende bedrifter. I
tillegg ble det i 2014 gjort en kjøring på medlemmer opp mot hvilke bedrifter SSB regner innunder
oljevirksomhet (oljeselskap + leverandør), ut fra deres bedriftsliste, og plukket ut alle medlemmer
som tilhører disse bedriftene. I tillegg har vi plukket ut de medlemmene som i Teknas
lønnsundersøkelse 2013 oppgav at bedriftens hovedbransje var Petroleum/Engineering. Det er
naturligvis mange medlemmer som kommer fra alle tre kildene. Som minste kriterium for å bli med i
spørreundersøkelsen må man være med i én av de tre.
Ut fra dette fikk vi en gruppe på totalt 15.250 Tekna-medlemmer i petroleumssektoren. Av disse
trakk vi et tilfeldig utvalg på ca 4 000 medlemmer. I undersøkelsen spurte vi også helt innledningsvis
om respondenten jobbet i olje- og gassbransjen eller ikke. Av 1103 personer som svarte på dette
spørsmålet, svarte 46 personer, eller 4,2 prosent, nei. Disse ble ikke med videre i undersøkelsen. Det
endelige antallet respondenter var dermed på 1057 personer.
Av de som svarte var en fjerdedel kvinner og resten menn. Respondentene fordelte seg slik på ulike
fagretninger: Maskinteknisk utdanning (25 prosent) Kjemisk + geofag / petroleumsfag (begge 14
prosent), Elektro (11 prosent), Marinteknikk (ni prosent), Fysikk/Matematikk (sju prosent), IKT (seks
prosent), Bygg + Samfunnsvitenskap og teknologiledelse (begge fem prosent), og Energi og miljø
(elkraft) (tre prosent).
Litt under halvparten av de som svarte (47,5 prosent) oppga at de jobber i et oljeselskap. Resten
svarer nei. Vi har forutsatt at disse da jobber i bedrifter som selger varer og tjenester til
petroleumssektoren.
15

Arbeidsnotat IRIS 2012/326
https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/877650/IRIS%20arbeidsnotat%20326%202012%20Hoyere-tekniskutdannelse-i-norsk-petroleumsnaring%20Versjon%202.pdf

Av de som sier de jobber i bedrifter som selger varer og tjenester til petroleumssektoren, oppgir 89
prosent av de som har svart på dette spørsmålet (491 av totalt 553) at mer enn halvparten av
omsetningen deres er knyttet til kunder innenfor olje- og gassvirksomheten.

Treffer NACE riktig?
Vi har gjort et forsøk på å sjekke hvilke bransjer (NACE) som sysselsetter flest personer med det vi
her kaller petroleumsrelevante utdanninger, utover de klassiske bransjene som SSB inkluderer. Vi har
gjort dette på NACE femsiffernivå, for å treffe best mulig. Det vi finner er at med unntak av 06100
Utvinning av råolje (dvs. oljeselskaper) er det bransjene 71121, 71129 og 71112 som kommer opp
som de bransjene med flest sysselsatte med typiske petroleumsutdanninger. Dette er i praksis
byggteknisk konsulentvirksomhet16, som inngår i den i rapporten nevnte næringsgruppen ”Teknisk
tjenesteyting”. Tallene våre peker mot at disse tre bransjene bør vurderes inkludert når man
definerer petroleumssektoren med næringskoder.

SSBs regisertdata
SSBs registerdata bygger på arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret som forvaltes av NAV, og
inneholder detaljerte, årlige data om alle arbeidstakere i Norge, med informasjon om blant annet
fødselsår, kjønn, utdannelse, bostedskommune, arbeidskommune, bedrift man jobber i, hvilken
næring bedriften jobber i. Det er SSB som forvalter registerdataene, og som på bestilling fra Tekna
har stått for kjøringen av dataene til denne rapporten.

Spørreskjema

UNDERSØKELSE BLANT MEDLEMMER SOM JOBBER I OLJEOG GASSBRANSJEN
Teknas medlemsundersøkelse ble gjennomført i mai 2014, og gikk til rundt 4 000 ansatte med minst
master eller tilsvarende i teknologi og realfag, og som jobber i petroleumssektoren. 1057 personer
svarte på undersøkelsen. Svarprosenten var på 27 prosent.
q1 - Jobber du i dag innenfor sektoren olje- og gass?
Med olje- og gassektoren mener vi at du enten jobber i leverandørvirksomhet tilknyttet olje- og gassektoren,
eller i et oljeselskap.

 Ja
 Nei

16

Byggeteknisk konsulentvirksomhet, Annen teknisk konsulentvirksomhet og Arkitekturtjenester vedrørende
byggverk.

q2 - Jobber du i et oljeselskap?

 Ja
 Nei
q3 - Her vil vi be deg anslå hvor stor andel av omsetningen av bedriften som er knyttet til olje og

gass-sektoren.

 Mindre enn halvparten av omsetningen vår er fra kunder innenfor olje- og gass
 Om lag halvparten av omsetningen vår er fra kunder innenfor olje- og gass
 Mer enn halvparten av omsetningen vår fra kunder innenfor olje- og gass
 Vet ikke
q4 - Etter din mening, i hvilken grad har bedriften muligheter til å vokse i andre markeder enn olje-

og gass, om bedriften skulle bestemme seg for det?

 1 - Ingen mulighet
2
3
4
 5 - Svært stor mulighet
 Vet ikke
q5 - Etter din mening, hvor sannsynlig er det at bedriften kommer til å vokse i andre markeder enn

olje- og gass de neste tre-fem årene?

 1 - Svært usannsynlig
2
3
4
 5 - Svært sannsynlig
 Vet ikke

q6 - I hvilken grad mener du utdanningen du har i dag kan være relevant for andre sektorer enn

olje og gass?

 1 - I svært liten grad
2
3
4
 5 - I meget stor grad
 Vet ikke
q7 - I hvilken grad mener du jobberfaringen du har i dag kan være relevant for andre sektorer enn

olje og gass?

 1 - I svært liten grad
2
3
4
 5 - I meget stor grad
 Vet ikke
q8 - Vi vil nå be deg om å vurdere i hvilke grad ulike næringer etter din mening kunne dratt nytte av

din samlede kompetanse

1 - I svært liten
grad

2

3

4

5 - I meget stor
grad

Vet
ikke

Annen industri



  





Elektrisitet, vann og renovasjon



  





Bygge- og anleggsvirksomhet



  





Informasjon og
kommunikasjonsvirksomhet



  





Finansiering og forsikringsvirksomhet



  





Teknisk tjenesteyting



  





Forretningsmessig tjenesteyting,
forskning



  





Offentlig administrasjon og forsvar



  





Undervisning



  





Helse



  





1 - I svært liten
grad
Annet____________



2

3

4

5 - I meget stor
grad

Vet
ikke





  

q9 – q13: [IKKE RELEVANT FOR DENNE RAPPORTEN]
q14 - Vennligst vurder følgende påstander, på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig)

1Svært
uenig

2

3

4

5Svært
enig

Vet
ikke

De fleste som jobber i olje og gass i dag har kompetanse som kan
brukes i andre sektorer



  





Om jeg skulle se meg om etter en annen jobb vil jeg sannsynligvis
fortsette innen olje og gass



  





Min kompetanse kan være relevant for området miljøteknologi
(for eksempel klimautslippsreduserende teknologi,
materialteknologi, vindkraft, bølgekraft, vannkraft, sol, eller
liknende)



  





q17 - Har du noen kommentarer eller innspill til oss vedrørende undersøkelsen kan du skrive dem

her

