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Forord 
 

Denne rapporten er skrevet og publisert av Teknas generalsekretariat, Seksjon for Samfunnspolitikk 

og Analyse. Dataene ble innsamlet i mai 2015. Rapporten er en videreføring og oppfølging av 

rapporten «Norske reservoarer» som ble publisert i 20141.  

Øyvind Haldorsen er ansvarlig for uttrekket fra medlemsregistret, mens Cecilie Solberg Bråthen har 

stått for den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen. Cecilie Solberg Bråthen og Thor Egil 

Braadland har utformet spørreskjemaet og skrevet rapporten.  

 

Oslo, august 2015 

 

Terje Sletnes  

Direktør, Seksjon for Samfunnspolitikk og Analyse

                                                           
1 https://portal.tekna.no/ikbViewer/Content/903830/Norske%20reservoarer.pdf  

https://portal.tekna.no/ikbViewer/Content/903830/Norske%20reservoarer.pdf
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Sammendrag  
 

Tøffest for leverandørvirksomheten  
Teknas medlemmer har master eller høyere i teknologi- eller realfag. Vi har spurt rundt 1 000 

medlemmer som jobber i norsk olje- og gassvirksomhet om hvordan de opplever urolighetene i olje- 

og gassvirksomheten, hvordan situasjonen påvirker mobilitet i bransjen og mellom andre bransjer, og 

sett på hvorvidt det er forskjeller i hvordan dette oppleves mellom ansatte i oljeselskapene og i 

leverandørvirksomheten.  

Det vi finner, er at det foreløpig er leverandørvirksomheten som opplever situasjonen tøffest nå:   

 I leverandørvirksomheten svarer hver tredje av de spurte at de er redde for å miste 
jobben. Til sammenlikning er en av fem i oljeselskapene redde for å miste jobben. 
Halvparten (49 prosent) av ansatte i oljeselskapene sier de ikke er redde for å miste 
jobben. Tilsvarende for leverandørvirksomhet er 42 prosent.  
 

 I leverandørvirksomhet har halvparten at bedriftene sagt opp nøkkelpersonell (44 
prosent, mot 15 prosent i oljeselskapene).  
 

 Leverandøransatte har også noe større tilbøyelighet til å svare at det er vanskelig å få 
seg en annen jobb i olje- og gassvirksomhet (71 prosent, mot 61 prosent).  

 

Allikevel viser det seg at de ansatte i leverandørvirksomheten mer positive på utsiktene: 40 prosent 

tror at det blir bedre tider i oljebransjen om ett til to år. 12 prosent av dem sier at selskapet vokser. 

Tilsvarende tall for oljeselskapene er 23 prosent og 7 prosent.   

Betydelig omfang av omorganiseringer  
Det skjer et betydelig omfang av omorganiseringer, nedbemanninger og ansettelsesstopp. Over 

halvparten av alle de spurte har opplevd at bedriften har innført ansettelsesstopp. Det er forskjell 

mellom oljeselskapene og leverandørvirksomheten hvordan dette slår ut:  

 Oljeselskapene gjennomfører i større grad ansettelsesstopp (63 prosent av 
respondentene mot 50 prosent i leverandør) og omorganiseringer (45 prosent mot 
29) 

 Leverandørvirksomhet er i større grad rammet av nedbemanninger (40 prosent av 
respondentene mot 20 i oljeselskapene) 

 

Mobilitet  
Ut fra hvor mange som vurderer å slutte i jobbene sine, er det stor usikkerhet om bransjens framtid. 

Så mye som en tredel av alle de spurte har vurdert å bytte jobb det siste året. En tredel av disse igjen 

sier de kun har vurdert samme bransje, det mest vanlige er å vurdere både oljebransjen og andre 

bransjer.  

Det er ikke slik at oljeingeniører mener de får andre jobber uten videre.  

 To av tre av alle de spurte mener det er vanskelig å få en annen jobb i oljesektoren. 
Bare ni prosent sier det er lett eller svært lett.  
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 Kun 18 prosent mener det er lett eller svært lett å få jobb utenfor oljebransjen. 
Dobbelt så mange - 35 prosent - mener det motsatte.  

 

Vi har sett spesielt på dem som jobbet i olje og gass i 2014, men som har byttet jobb siste året. De som 

har byttet jobber, har gått til Annen industri (30 prosent), Annet (19 prosent), El, vann og avløp (13 

prosent) og Bygg og anlegg (11 prosent). Ingen har gått til Undervisning. 8 prosent sier de har gått til 

Samferdsel (vei og jernbane). Her må det bemerkes at antall personer dette gjelder er veldig lav, kun 

drøyt fem prosent av rundt 1000 spurte (53 personer).  

I 2014-undersøkelsen spurte vi om hvilke andre næringer oljeingeniørene hadde kompetanse for å 

jobbe i. Da svarte de oftest at de har kompetanse til å jobbe innen Undervisning (68 prosent), Annen 

industri (67 prosent), Forretningsmessig tjenesteyting/Forskning (52 prosent) og Teknisk tjenesteyting 

(50 prosent)2.  

Om man sammenlikner resultatene fra 2014 og 2015, er det to funn som er verd å merke seg (med 

forbehold om at mobilitetstallene fra 2015 er svært lave):   

 Det er et stort potensiale for ansatte i bransjen å jobbe i Undervisning. Svært mange 
av de ansatte i olje- og gassvirksomheten sier de har kompetanse til å begynne i 
Undervisning. Samtidig er det ingen av de personene i undersøkelsen som har byttet 
jobb, som sier de faktisk har byttet til Undervisning.  

 Til en rekke bransjer andre er mobiliteten mer som forventet, som El, vann og avløp, 
Bygg og anlegg og Samferdsel. 
 

7,5 prosent av de spurte har byttet jobb det siste året. Om lag hver fjerde sier det har hatt med 

nedgangen i sektoren å gjøre, 70 prosent sier det har lite eller ingenting med situasjonen å gjøre.  

2,8 prosent svarer at de er uten arbeid (30 av 1060), ganske likelig fordelt mellom permittert og 

oppsagt. Undersøkelsen er gjennomført i mai 2015.  

 

Nye markeder 
Hver fjerde av de spurte – cirka 25 prosent - tror bedriften har stor eller veldig stor mulighet til å vokse 

i nye markeder. Dette er noe lavere enn i fjor, da var tallet 40 prosent.  

12 prosent tror bedriften kommer til å vokse i nye markeder, noen flere i leverandørvirksomhet (15 

prosent) enn oljeselskap (10 prosent).  

 

Egen kompetanse 
Om lag tre av fire sier de har utdanning som kan være relevant for andre sektorer (dette er om lag 

samme andelen som i fjor). Samme andelen sier de har jobberfaring som kan være relevant for andre 

sektorer (dette er om lag samme andel som i fjor).  

2 av 3 mener de har kompetanse som kan være relevant for miljøteknologi. Dette er høyt, men litt 

lavere enn i fjor.  

 

                                                           
2 https://portal.tekna.no/ikbViewer/Content/903830/Norske%20reservoarer.pdf  

https://portal.tekna.no/ikbViewer/Content/903830/Norske%20reservoarer.pdf
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1. Innledning  
 

Olje- og gassvirksomheten opplever nedgang i aktiviteten, på grunn av reduserte investeringer og 

redusert drift og vedlikehold, noe som skyldes en kombinasjon av kostnadsnivå og lavere oljepris. 

Teknas oljeundersøkelse 2015 har hatt som mål å si noe mer kvalifisert om hvordan denne situasjonen 

har påvirket kompetansen i sektoren.  

Hvordan oppleves dette i bransjen akkurat nå? Hvordan påvirkes de ansatte av urolighetene, i form av 

omorganiseringer og nedbemanninger. Hvordan påvirker situasjonen mobilitet i bransjen (og mellom 

andre bransjer)? Kan kompetansen i olje- og gassvirksomheten brukes i andre næringer? Er det 

forskjell i hvordan situasjonen oppleves blant ansatte i oljeselskapene og leverandørvirksomheten?  

 

2. Tøffest for leverandørvirksomheten  
 

Det vi finner, er at det er tøffere i leverandørvirksomheten enn blant oljeselskapene:   

 I leverandørvirksomheten svarer hver tredje av de spurte at de er redde for å miste jobben. Til 
sammenlikning er én av fem i oljeselskapene redde for å miste jobben. Halvparten (49 
prosent) av ansatte i oljeselskapene sier de er ikke redde for å miste jobben. Tilsvarende for 
leverandørvirksomhet er 42 prosent.  
 

 I leverandørvirksomhet sier nesten halvparten at bedriften har sagt opp nøkkelpersonell (44 
prosent, mot 15 prosent i oljeselskapene).  
 

 Leverandøransatte har også noe større tilbøyelighet til å svare at det er vanskelig å få seg en 
annen jobb i olje- og gassvirksomhet (71 prosent, mot 61 prosent).  
 

 Ansatte i leverandørvirksomhet er mindre tilbøyelighet til å velge den samme sektoren om 
igjen, om de skulle bytte jobb.  

 

Samtidig er leverandørvirksomheten også mer positiv på utsiktene: 40 prosent tror at det blir bedre 

tider i oljebransjen om ett til to år. 12 prosent av dem sier at selskapet vokser. Tilsvarende tall for 

oljeselskapene er 23 prosent og 7 prosent.  

 



10 
 

 Påstand: «Jeg er redd for å miste jobben», fordelt på ansatte i oljeselskaper (gul/mørk stolpe) og 
leverandørvirksomhet (blå/lys stolpe).  

 

 

 Omfang av omstillinger, nedbemanninger fordelt på hvordan ansatte i henholdsvis oljeselskaper 
(gul/mørk stolpe) og leverandørvirksomhet (blå/lys stolpe) opplever situasjonen i bedriften. 
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 Påstand: «Det er lett å få jobb i en annen bransje». Andel ansatte fordelt på oljeselskaper 
(gul/mørk stolpe) og leverandørvirksomhet (blå/lys stolpe).  

 

 

 Påstand: «Om jeg skulle se meg om etter en annen jobb vil jeg sannsynligvis fortsette innen olje 
og gass», fordelt på hvordan ansatte i henholdsvis oljeselskaper (gul/mørk stolpe) og 
leverandørvirksomhet (blå/lys stolpe) opplever situasjonen.  
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3. Betydelig omfang av omorganiseringer  
Det skjer et betydelig omfang av omorganiseringer, nedbemanninger og ansettelsesstopp i avdelinger 

og seksjoner. Over halvparten av alle de spurte har opplevd ansettelsesstopp. Det er forskjell mellom 

oljeselskapene og leverandørvirksomheten hvordan dette slår ut:  

 Oljeselskapene gjennomfører i større grad ansettelsesstopp (63 prosent av respondentene 
mot 50 prosent i leverandør) og omorganiseringer (45 prosent mot 29) 

 Leverandørvirksomhet er i større grad rammet av nedbemanninger (40 prosent av 
respondentene mot 20 i oljeselskapene) 

 

  «Hvordan har bemanningen i din avdeling/seksjon utviklet seg det siste halve året?» (Flere svar 
mulig), fordelt på hvordan ansatte i henholdsvis oljeselskaper (gul/mørk stolpe) og 
leverandørvirksomhet (blå/lys stolpe) opplever situasjonen i seksjonen/avdelingen.  
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4. Mobilitet: Stor usikkerhet om bransjens framtid  
 

Målt ut fra hvor mange som sier de vurderer å slutte, er det stor usikkerhet om bransjens framtid. Så 

mye som en tredel av alle de spurte har vurdert å bytte jobb det siste året. En tredel av disse igjen sier 

de kun har vurdert samme bransje, det mest vanlige er å vurdere både oljebransjen og andre bransjer. 

Det er altså flere som vurderer oljevirksomheten alene, om de skulle bytte jobb, enn de som kun 

vurderer andre bransjer.  

 

 Andel som svarer at de har vurdert å bytte jobb siste år.  

 

 

 De som hadde vurdert å bytte jobb, ble spurt om de hadde vurdert jobb i samme bransje? 
(N=293) 
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Mange bytter jobb – men ikke bare på grunn av nedgangen 
7,5 prosent av de spurte sier de har byttet jobb siste året. Om lag hver fjerde av de som har byttet 

jobb sier det har hatt med nedgangen i sektoren å gjøre, mens rundt 70 prosent sier det har lite eller 

ingenting med situasjonen å gjøre.  

 

 Andel som sier de har byttet jobb siste året.  

 

 

Om man fordeler dette på fag-/utdanningsretning, er det flest personer med industriell økonomi og 

teknologiledelse som har byttet jobb det siste året, og færrest blant de som har en grad innenfor IKT. 

De 13 som svarer at jobbytte i stor grad har hatt med nedgangstider i olje- og gassbransjen å gjøre 

fordeler seg jevnt utover fagretningene. 
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 «I hvilken grad har ditt jobbytte med nedgangstider i olje- og gassbransjen å gjøre (N= 72) 

 

 

 

Får ikke ny jobb uten videre  
Det er ikke slik at sivilingeniører mener de får andre jobber uten videre, om de skulle slutte å jobbe i 

olje- og gassvirksomheten.  

 To av tre av alle de spurte mener det er vanskelig å få en annen jobb i oljesektoren. Bare ni 
prosent sier det er lett eller svært lett. Det var desto flere i 2014 som sa det var svært lett å få 
seg jobb i en annen bedrift i oljebransjen enn i 2015. 

 Kun 18 prosent mener det er lett eller svært lett å få jobb utenfor oljebransjen. Dobbelt så 
mange - 35 prosent - mener det motsatte.  
 

Tallene viser i tillegg to ting: At de ansatte i leverandørvirksomheten er noe mer negativ til 

mulighetene for å få jobb i andre virksomheter innenfor oljebransjen enn det ansatte i oljeselskapene, 

mens de er noe mer positive når det gjelder mulighetene til å få jobb utenfor oljebransjen.  
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 Påstand: «Det er lett å få jobb i en annen bedrift i oljebransjen», fordelt på hvordan 
ansatte i henholdsvis oljeselskaper (gul/mørk stolpe) og leverandørvirksomhet (blå/lys stolpe) 
opplever situasjonen 

 

 Påstand: «Det er lett å få jobb i en annen bedrift utenfor oljebransjen», fordelt på 
hvordan ansatte i henholdsvis oljeselskaper (gul/mørk stolpe) og leverandørvirksomhet (blå/lys 
stolpe) opplever situasjonen 

 

 

Hvor går de til?  
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(11 prosent). Ingen har gått til Undervisning. 8 prosent sier de har gått til Samferdsel (vei og jernbane). 

Her må det bemerkes at antall personer dette gjelder er veldig lav, kun drøyt fem prosent av rundt 

1000 spurte (53 personer).  

 

 Hvor går de som har byttet jobb fra olje- og gassvirksomheten? N=53 

 

I 2014-undersøkelsen spurte vi om hvilke andre næringer oljeingeniørene hadde kompetanse for å 

jobbe i3. Da svarte de oftest at de har kompetanse til å jobbe innen Undervisning (68 prosent), Annen 

industri (67 prosent), Forretningsmessig tjenesteyting/Forskning (52 prosent) og Teknisk tjenesteyting 

(50 prosent).  

Om man sammenlikner resultatene fra 2014 og 2015, er det to funn som er verd å merke seg (med 

forbehold om at mobilitetstallene fra 2015 er svært lave):   

 Avstanden mellom hvor mange som sier de har kompetanse til å jobbe innenfor Undervisning, 
og som faktisk bytter jobb til denne bransjen i disse nedgangstidene, er veldig stor. Det er her 
det største gapet er. Mange sier de har kompetanse til å begynne i Undervisning, men ingen 
av de personene vi har spurt, som faktisk har byttet jobb fra olje- og gassvirksomhet til noe 
annet, svarer at dette er en bransje de har byttet til. Dette gapet gjelder også til en viss grad 
sektorene knyttet til tjenesteyting og forskning.  

 Til en rekke bransjer andre er mobiliteten mer som forventet, som El, vann og avløp, Bygg og 
anlegg og Samferdsel. 
 

                                                           
3 https://portal.tekna.no/ikbViewer/Content/903830/Norske%20reservoarer.pdf  
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Arbeidsløse  
2,8 prosent (30 av 1057) av de som svarte sier at de er uten arbeid, ganske likelig fordelt mellom 

permittert og oppsagt. Undersøkelsen er gjennomført i mai 2015.  

 

 

 Andel respondenter som svarer de er i jobb (mai 2015)

 

 

 

 

5. Nye markeder 
Hver fjerde av de spurte – cirka 25 prosent - tror bedriften har stor eller veldig stor mulighet til å vokse 

i nye markeder. Dette er noe lavere enn i fjor, da var tallet 40 prosent.  

12 prosent tror bedriften kommer til å vokse i nye markeder, noen flere i leverandørvirksomhet (15 

prosent) enn oljeselskap (10 prosent).  
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 Etter din mening, hvor sannsynlig er det at bedriften kommer til å vokse i andre 
markeder enn olje og gass de neste tre til fem årene? 
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6. Hvordan kompetanse innen olje og gass kan brukes i andre 

sektorer  
 

Om lag tre av fire sivilingeniører som jobber i sektoren sier de har utdanning som kan være relevant 

for andre sektorer. Dette er noe lavere, men om lag samme andelen som i 2014-undersøkelsen.  

Samme andelen sier de har jobberfaring som kan være relevant for andre sektorer. Dette er også om 

lag samme andelen som i 2014-undersøkelsen.  

 

 Påstand: «I hvilken grad mener du utdanningen du har i dag kan være relevant for andre 
sektorer enn olje og gass?» 
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 Påstand: «I hvilken grad mener du jobberfaringen du har kan være relevant for andre 
sektorer enn olje og gass?»  

 

 

Om man spør konkret spør om sivilingeniørene i olje- og gassvirksomheten har kompetanse som kan 

brukes innen miljøteknologi, som klimautslippsreduserende teknologi, materialteknologi, vindkraft, 

bølgekraft, vannkraft, sol, eller liknende, svarer to av tre at de har kompetanse som kan være relevant 

for området miljøteknologi. Dette er et høyt, men noe lavere enn i fjorårets undersøkelse.  

  

 

 Min kompetanse kan være relevant for området miljøteknologi (for eksempel 

klimautslippsreduserende teknologi, materialteknologi, vindkraft, bølgekraft, vannkraft, sol, eller liknende) 

 

 

Om man brekker jobberfaring ned på ulike fagretninger (tabell 1, under), finner vi at det er personer 

med biologi, IKT eller energi og miljø som oftest svarer at de i stor eller svært stor grad har 
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jobberfaring som kan brukes andre steder. De som oftest svarer at de ikke har en slik kompetanse 

(liten eller i svært liten grad) er geo- og petroleumsteknikk. Men selv her er det kun 16 prosent som 

sier at de ikke har kompetanse som kan brukes i andre bransjer.   

 

Tabell 1: Min jobberfaring kan være relevant for andre sektorer enn olje og gass, fagretning 

  

Antall Svært liten grad 2 3 4 I svært stor grad 

Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent 

Biologi . . 20 40 40 10 
Bygg . 2 12 48 38 42 
Data & info.teknologi (IKT) . 2 12 35 51 57 
Elektro & telekom . 5 20 32 44 82 
Energi og miljø . . 13 33 54 24 
Fysikk/matematikk . 5 19 39 37 59 
Geo & petroleumsteknikk 2 14 38 32 14 148 
Annet . 7 14 50 29 14 
Kjemi 2 6 20 43 30 162 
Marinteknikk . 3 26 35 36 89 
Maskin 1 3 18 40 37 210 
Ind.øk & teknologi ledelse . 4 22 33 40 45 
Totalt 1 6 22 38 34 942 

 

 

 

Når vi ser på hvordan dette fordeler seg mellom oljeselskap og leverandørvirksomhet (tabell 2) ser vi at 

ansatte i leverandørvirksomheten har større tilbøyelighet til å mene at de har relevant kompetanse for 

andre bransjer enn det ansatte i oljeselskapene har. Blant ansatte i leverandørvirksomheten er det 77 

prosent som sier de har en slik kompetanse – og hele 40 prosent sier de har dette i «svært stor grad», 

mens tilsvarende tall for ansatte i oljeselskapene er 66 prosent. Differensen kommer utelukkende av 

at det er 28 prosent som her svarer at de har kompetanse som «i svært stor grad» kan brukes i andre 

næringer.  

 

Tabell 2: Min jobberfaring kan være relevant for andre sektorer enn olje og gass, oljeselskap versus 

leverandør 

   

Antall 
Svært liten 

grad 
2 3 4 I svært stor grad 

Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent 

Oljeselskap 2 6 26 38 28 452 

Leverandør 0 5 17 37 40 490 

Totalt 1 6 22 38 34 942 
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Om man gjør den samme øvelsen for utdanning, ser vi at her er det fagretningene Energi/Miljø, 

Fysikk/matematikk, Bygg, Maskin og Biologi som oftest oppgir at utdanningen de har, har stor eller 

svært stor relevans for andre sektorer enn olje og gass.  I motsatt ende finner vi også her fagretningen 

geo og petroleumsteknikk. Likevel er det 44 prosent – nesten halvparten – fra denne fagretningen som 

mener de har relevant utdanning for andre sektorer enn olje og gass, og kun 18 prosent – en av fem – 

som mener de i liten eller svært liten grad har relevant utdanning for andre sektorer. 

 

Tabell 3: Min utdanning kan være relevant for andre sektorer enn olje og gass, fagretning 

 

   

Antall 
Svært liten 

grad 
2 3 4 

I svært stor 
grad 

Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent 

Biologi . . 20 30 50 10 

Bygg . . 12 36 52 42 

Data & info.teknologi (IKT) . 2 5 28 65 57 

Elektro & telekom . 1 5 26 68 82 

Energi og miljø . . 4 21 75 24 

Fysikk/matematikk . . 5 24 71 59 

Geo & petroleumsteknikk 4 14 38 27 17 148 

Annet . . 29 36 36 14 

Kjemi 1 2 20 38 38 162 

Marinteknikk . . 21 43 36 89 

Maskin 0 4 11 32 52 210 

Ind.øk & teknologi ledelse . . 13 24 62 45 

Totalt 1 4 17 31 47 942 
 

 

 

 

 

Om man sorterer svarene mellom ansatte i oljeselskap og ansatte i leverandører, finner vi igjen at det 

er blant leverandøransatte som oftest mener at de har kompetanse som er i stor eller svært stor grad 

relevant for andre sektorer; 85 prosent mot 71 prosent i oljeselskapene.  

 

Tabell 4: Min utdanning kan være relevant for andre sektorer enn olje og gass, oljeselskap versus 
leverandør 

   

Antall 
Svært liten 

grad 
2 3 4 I svært stor grad 

Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent 

Oljeselskap 2 6 21 33 38 452 

Leverandør 0 2 13 30 55 490 

Totalt 1 4 17 31 47 942 
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Oppsummering  
 

Hovedresultatet fra rapporten kan samles i tre punkter:  

 

 Nedgangen i olje- og gassvirksomheten i 2015 virker foreløpig å slå ut tøffere på de 
ansatte i leverandørvirksomheten enn den gjør blant oljeselskapene4.  

o I leverandørvirksomheten svarer hver tredje av de spurte at de er redde for å 
miste jobben. Til sammenlikning er én av fem i oljeselskapene redde for å 
miste jobben.  

o Halvparten (49 prosent) av ansatte i oljeselskapene sier de er ikke redde for å 
miste jobben. Tilsvarende for leverandørvirksomhet er 42 prosent.  

o I leverandørvirksomheten sier nesten halvparten at bedriften de jobber i har 
sagt opp nøkkelpersonell (44 prosent, mot 15 prosent i oljeselskapene).  

o Leverandøransatte har også noe større tilbøyelighet til å svare at det er 
vanskelig å få seg en annen jobb i olje- og gassvirksomhet (71 prosent, mot 61 
prosent).  

 

 Ansatte i sektoren med høyere teknisk utdanning mener i stor grad at egen 
kompetanse kan benyttes i andre sektorer. Her svarer om lag tre av fire sivilingeniører 
i olje- og gassvirksomheten at den kompetansen de har kan benyttes i andre næringer. 
Dette er omtrent samme svar som en tilsvarende Tekna-undersøkelse i fjor ga, og er 
også på linje med en undersøkelse våren 2015 utført av SINTEF for fagforbundet 
IndustriEnergi5.  Dette kan forklares med at olje- og gassvirksomheten i relativt liten 
grad sysselsetter personer med spesifikk petroleumsutdannelse, og i stor grad 
sysselsetter personer med generiske utdannelser, innen mekanikk, ikt, bygg, fysikk, 
kjemi osv.6 
 

 Vi finner foreløpig lav mobilitet fra bransjen og over i andre sektorer. Det som finnes 
av mobilitet har i liten grad hatt med nedgangen i sektoren å gjøre: 7,5 prosent av de 
spurte har byttet jobb det siste året. 70 prosent av disse sier jobbytte har lite eller 
ingenting med situasjonen i sektoren å gjøre. Om lag hver fjerde sier det har hatt med 
nedgangen i sektoren å gjøre.  
 
  

  

 

  

                                                           
4 Det må bemerkes at undersøkelsen er tatt mai 2015, én måned før Statoil kunngjorde et kutt på 1500 
stillinger, http://www.vest24.no/statoil-kvitter-seg-med-inntil-1500-fast-ansatte/s/5-82-18386  
5 https://www.sintef.no/nyheter-fra-gemini.no/oljearbeidere-ikke-redd-for-omstilling/  
6 Se også http://www.iris.no/forskning/samfunn/n-ringsliv-og-arbeidsmarked/petroleumsn-ringens-bruk-av-
teknologer-med-mastergrad-og-norske-utdanningsinstitusjoners-tilbud  

http://www.vest24.no/statoil-kvitter-seg-med-inntil-1500-fast-ansatte/s/5-82-18386
https://www.sintef.no/nyheter-fra-gemini.no/oljearbeidere-ikke-redd-for-omstilling/
http://www.iris.no/forskning/samfunn/n-ringsliv-og-arbeidsmarked/petroleumsn-ringens-bruk-av-teknologer-med-mastergrad-og-norske-utdanningsinstitusjoners-tilbud
http://www.iris.no/forskning/samfunn/n-ringsliv-og-arbeidsmarked/petroleumsn-ringens-bruk-av-teknologer-med-mastergrad-og-norske-utdanningsinstitusjoners-tilbud
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Om undersøkelsen  
 

Undersøkelsen er tatt opp i perioden 12. til 26. mai 2015, gjennom en internettbasert Confirmit-

henvendelse per epost. Tekna har om lag 12 000 medlemmer som jobber i olje- og gassvirksomheten 

(2013-tall), og det var blant disse vi trakk ut kandidater til å svare på spørsmålene. 3 743 Tekna-

medlemmer fikk tilsendt undersøkelsen, og 1058 personer har svart på hele eller deler av 

undersøkelsen. Det utgjør en svarandel er på 28 prosent.  

Tekna er en fagforening for personer med minst en mastergrad i teknologi- eller realfag. Det betyr at 

alle som har svart har master eller høyere i teknologi- eller realfag, jobber i olje- og gassektoren og er 

medlemmer av Tekna. Undersøkelsen dekker omtrent bare ansatte i bedrifter som har olje- og gass 

som primærbransje; over 95 prosent av de som svarte på undersøkelsen jobber i selskaper som har 

halvparten eller mer av omsetningen knyttet til petroleum. 

Respondentene fordeler seg om lag likelig mellom ansatte i oljeselskaper og leverandørvirksomhet. 30 

prosent av de som har svart på undersøkelsen er kvinner. De fagretningene som går igjen oftest blant 

respondentene er Maskinteknikk (22 prosent), kjemi (16) og Geofag (15). Fem prosent av dem har 

bygg-kompetanse, sju prosent IKT. Åtte prosent av respondentene har valgt å svare på engelsk. 

Ytterligere bakgrunnsdata for respondentene finnes i eget avsnitt.  

Spørreskjemaet som er benyttet, finnes som vedlegg bakerst i rapporten. 

For 2015-undersøkelsen hentet vi respondenter fra «oljeutvalget» blant Teknas medlemmer i 2014, 

for å best mulig kunne sammenlikne utviklingen i yrkesstatus / arbeidsløshet. Utvalget fra 2014 er 

redegjort for i 2014-rapporten7. Vi koblet dette utvalget sammen med en liste over medlemmer som 

på siste lønnsundersøkelse hadde svart at de arbeidet innen bransjen Petroleum/Engineering. Fra 

dette utvalget trakk vi ut de som fikk undersøkelsen.  

Dette utvalget ble deretter koblet mot medlemstabellen, for å kontrollere om personene fortsatt er 

medlem og yrkesaktive. Utvalget er igjen koblet opp mot «tillitsvalgtregisteret», for å utelate ledere av 

bedriftsgrupper i privat sektor. Dette gjorde vi fordi vi samtidig hadde en pensjonsundersøkelse til 

disse tillitsvalgte, og vi ønsket ikke å belaste disse medlemmene med ytterligere en undersøkelse. Vi 

har også utelatt de som i undersøkelsen i 2014 svarte at de ikke arbeidet innen olje og gass. 

Medlemmer uten registrert e-postadresse eller som arbeider i utlandet er heller ikke spurt. 547 

personer har svart på undersøkelsene i både 2014 og 2015. 

  

                                                           
7 https://portal.tekna.no/ikbViewer/Content/903830/Norske%20reservoarer.pdf  

https://portal.tekna.no/ikbViewer/Content/903830/Norske%20reservoarer.pdf
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Bakgrunnsdata for respondentene 
 

 Respondenter fordelt på oljevirksomhet («ja») eller tjeneste- og leverandørvirksomhet.  

 

 

 Respondenter fordelt på kjønn 

 

 
 

70,4%

29,6%

0 20 40 60 80 100

Mann

Kvinne



27 
 

 Respondenter fordelt på hvor stor andel av omsetningen bedriften deres jobber i er 
knyttet til olje og gass  

 

 

 Respondenter fordelt på fagretninger (Teknas medlemsregister) 
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 Aldersfordeling 

 

 

 Andel som har byttet jobb innenfor de forskjellige fagretningene 
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 Vurdert å bytte jobb etter fagretning8 

 

 

 

 

 

 Respondentene fordelt på alder og fagretning 

 

                                                           
8 Det er flest innenfor industriell økonomi og teknologi ledelse som sier at de har vurdert å bytte jobb siste år; 
rundt 50 prosent. Det er litt uklart hvorfor denne gruppen skiller seg ut, men det kan hende det har noe med 
alderssammensetningen å gjøre, da 77 prosent blant disse er under 40 år. 
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 Andel som er enige eller svært enige i at de er redd for å miste jobben, etter fagretning 

 

 

 

 Andel respondenter ut fra hvilket språk de foretrakk å besvare undersøkelsen på
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 Andel respondenter av som ikke er i jobb og som oppgir årsak til at de er uten jobb. 
Merk: De fleste som har svart «Annet» her var sannsynligvis innleid, og ble uten arbeid fordi 
bedriften sa opp avtalen om innleie.  
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Spørreskjema  
 

Undersøkelse blant medlemmer som jobber i olje- og gassbransjen 

 

Språk/language 

Velg ønsket språk for undersøkelsen/Select preferred language for the survey 

Norsk 

English 

I jobb 

Er du i jobb? 

Ja 

Nei 

 

Hvis nei: Status 

Hvorfor er du ikke i jobb? 

Jeg ble permittert 

Jeg ble oppsagt 

Jeg sa opp selv 

Annet;____________ 

 

 

Olje- og gassektoren 

 

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 

 

Hvis nei: (deretter avslutt) 

Bransje 
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Hvilken bransje jobber du i? 

Annen industri 

Elektrisitet, vann og renovasjon 

Bygge- og anleggsvirksomhet 

Informasjon og kommunikasjonsvirksomhet 

Finansiering og forsikringsvirksomhet 

Teknisk tjenesteyting 

Forretningsmessig tjenesteyting, forsikring 

Offentlig administrasjon og forsvar 

Undervisning 

Samferdsel/infrastruktur 

Helse 

Annet;____________ 

 

AVSLUTT for de som svarte på dette. 

 

Oljeselskap 

Jobber du i et oljeselskap? 

Ja 

Nei, jeg er ansatt i tjeneste-/leverandørvirksomhet til olje- og gassektoren 

 

Hvis nei: Omsetning 

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

gassektoren.  

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 

 

Byttet jobb 

Har du byttet jobb det siste året? 
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Ja 

Nei 

 

Hvis ja: Jobbytte 

I hvilken grad har ditt jobbytte med nedgangstider i olje- og gassbransjen å gjøre? 

1 - I svært liten grad 

2 

3 

4 

5 - I meget stor grad 

 

Hvis nei: Jobbytte 

Har du vurdert å bytte jobb det siste året? 

Ja 

Nei 

 

Hvis ja: Bransje 

Har du vurdert jobb i samme bransje? 

Ja, bare samme bransje 

Ja og i andre bransjer 

Nei 

Vet ikke 

 

Hvis ja: Jobbytte 

 

Hvilke bransjer har du vurdert jobb i? (flere svar mulig) 

Annen industri 

Elektrisitet, vann og renovasjon 

Bygge- og anleggsvirksomhet 

Informasjon og kommunikasjonsvirksomhet 

Finansiering og forsikringsvirksomhet 
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Teknisk tjenesteyting 

Forretningsmessig tjenesteyting, forsikring 

Offentlig administrasjon og forsvar 

Undervisning 

Samferdsel/infrastruktur 

Helse 

Annet;____________ 

 

Bemanningen 

Hvordan har bemanningen i din avdeling/seksjon utviklet seg det siste halve året? (flere svar mulig) 

Vi blir flere/vokser 

Vi har innført ansettelsesstopp 

Prosjektmidler kuttes 

Vi har gjennomført permitteringer/oppsigelser av nøkkelpersonell 

Vi har gjennomført permitteringer/oppsigelser av merkantile støttefunksjoner 

Alt er som før 

 

Avdelingen/seksjonen 

Hvordan tror du situasjonen vil være i avdelingen/seksjonen din om ett til to år fremover? (flere svar 

mulig)  

 

Vi er gjennom en nedgang nå, men om ett-to år vokser vi igjen i oljerelatert virksomhet 

Situasjonen vil være omtrent som før 

Det blir nødvendig med noen flere permitteringer og/eller oppsigelser. 

Det blir nødvendig med mange flere permitteringer og/eller oppsigelser. 

Vi kommer til å vokse inn i nye/andre markeder 

Vi kommer til å gjennomføre betydelige omorganiseringer 

Vet ikke/har ingen formening 

Andre markeder 

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? 
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1 - Ingen mulighet 

2 

3 

4 

5 - Svært stor mulighet 

 

Andre markeder 

Etter din mening, hvor sannsynlig er det at bedriften kommer til å vokse i andre markeder enn olje og 

gass de neste tre til fem årene? 

1 - Svært usannsynlig 

2 

3 

4 

5 - Svært sannsynlig 

Bakgrunn 

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 

 

Jobberfaring 

I hvilken grad mener du jobberfaringen du har kan være relevant for andre sektorer enn olje og gass? 

1 - I svært liten grad 

2 

3 

4 

5 - I meget stor grad 

 

Påstander 
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Vennligst vurder følgende påstander, på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) 

 

 1 - 

Svært 

uenig 2 3 4 

5 - 

Svært 

enig 

Det er lett å få jobb i en annen bedrift i oljebransjen      

Det er lett å få jobb i en annen bedrift utenfor oljebransjen      

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) 

     

Jeg er redd for å miste jobben nå i disse nedgangstidene i olje og 

gass 
     

 

 

Kommentarer 

Har du noen kommentarer eller innspill til oss vedrørende undersøkelsen, eller om situasjonen 

innenfor oljesektoren, kan du skrive dem her 

 

 

 

Eksponering i media 

 

Tekna får noen ganger oppslag i media i forbindelse med undersøkelser vi utfører. På bakgrunn av 

interessante funn i undersøkelsene har Tekna behov for å eksponere medlemmer i media. 

 

Kunne du tenke deg å være en representant for Tekna ved at vi kontakter deg ved et eventuelt 

behov? 

 

Ja 

Nei 

 



Tidligere utgivelser: 
1/2015  Teknas teknologibarometer
2/2015 Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet

Tekna kjemper for deg og 
faget du brenner for


