Sterkeste arbeidsmarked på åtte år
ManpowerGroups bemanningsbarometer Q2 2020
Oslo (10. mars 2020) – Arbeidsgivere i alle sektorer forventer å oppbemanne i neste
kvartal. Bygg- og anleggsbransjen er mest optimistisk.
Norske arbeidsgivere forventer det sterkeste arbeidsmarkedet siden 2012, ifølge
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for annet kvartal 2020. 22 prosent av
arbeidsgiverne har planer om å oppbemanne, 5 % vil nedbemanne
Dette gir sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +16 prosent . Det er 4 prosentpoeng
høyere enn forrige kvartal, og 8 prosentpoeng høyere enn for ett år siden, og vi skal helt
tilbake til 2011 for å finne like positive bemanningsutsikter.*
– Vi har sett en positiv trend den siste tiden, men dette resultatet er overveldende. Tallene
for byggebransjen er de sterkeste vi har sett siden vi startet undersøkelsen for 17 år siden,
sier Maalfrid Brath, konsernsjef for ManpowerGroup Norge.
ManpowerGroups arbeidsmarkedsundersøkelse (MEOS) gjennomføres hvert kvartal, og i
undersøkelse blir et representativt utvalg av norske arbeidsgivere spurt om hvilke planer de
har for bemanningen i det kvartalet vi går inn i. «Netto bemanningsutsikter» er andelen som
forventer å oppbemanne minus andelen som forventer å nedbemanne. Tallene er
sesongjustert.
Spår byggeboom
Bemanningsutsikter er positive for alle de syv sektorene i undersøkelsen, men en sektor
skiller én sektor seg kraftig ut i positiv forstand. Hele 42 prosent av arbeidsgiverne i bygg- og
anleggsbransjen forventet en netto oppbemanning. Det er en økning på 30 prosentpoeng fra
forrige kvartal.
På tvers av alle sektorer var netto bemanningsutsikter høyere enn for ett år siden. I sektoren
Finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester var nettoutsiktene 23 prosent, som er det
sterkeste resultatet på fire år. Industri- og råvaresektoren var også optimistiske, med
nettoutsikter på henholdsvis 16 og 15 prosent.
Sørvest på vei tilbake
Det er de større selskapene som er mest optimistiske. For selskaper med over 250 ansatte
var netto bemanningsutsikter 27 prosent, et tall som er 12 prosentpoeng høyere enn forrige
kvartal, og 23 prosentpoeng høyere enn året før.
Alle regionene hadde positive nettoutsikter, men det var store forskjeller. Den mest positive
regionen var Sør-Vest, med netto bemanningsutsikter på 23 prosent. Den svakeste regionen
var Øst-Norge (utenom Stor-Oslo), der 13 prosent forventet å ansette flere.

ManpowerGroup har spurt 755 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp,
bemanne ned eller om de ikke har planer om å endre antall ansatte neste kvartal. Andelen
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bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned,
gir en indikator på ansettelsesplanene i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto
bemanningsutsikter
* Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 6. til 28. Januar, i tiden før den globale
spredningen av Covid-19.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør, ManpowerGroup Norge
Telefon: +47 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no
http://manpowergroup.com/meos
ManpowerGroup er et internasjonalt selskap med over 70 års erfaring med å bruke kunnskap og
kompetanse til å knytte mennesker og bedrifter sammen. Vi er en av verdens største ikke-offentlige
arbeidsgivere med årlig rundt 5 millioner medarbeidere i oppdrag for mer enn 400.000 kunder i 80
land. Vi har vært markedsledende i Norge siden 1965. Vi er landsdekkende. Fra Kristiansand i sør til
Tromsø i nord har vi kontorer som betjenes av erfarne rekrutteringseksperter, konsulenter og
bemanningsrådgivere. Hver eneste dag går 6.000 av våre medarbeidere på jobb hos kunder rundt om
i landet. Gjennom våre selskaper Manpower, Experis, ManpowerGroup Solutions og Right
Management hjelper vi både små og store virksomheter i alle bransjer. Les mer om hvordan vi former
fremtidens arbeidsliv på www.manpower.no.
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