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Norske arbeidsgivere forventer rolig arbeidsmarked
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q4 2020
NORGE (8. september 2020) – Bemanningsutsiktene er nøkterne for det kommende
kvartalet, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Arbeidsgivere i
byggebransjen er mest optimistiske.
Norske arbeidsgivere forventer et rolig arbeidsmarked de neste tre månedene, med
sesongjusterte netto bemanningsutsikter på 0%, ifølge ManpowerGroups
arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal. Dette er en klar forbedring fra utsiktene på -7% i
tredje kvartal, som var det svakeste tallet siden undersøkelsen startet i Norge for 17 år siden.
Bemanningsutsiktene er fremdeles mer pessimistiske enn før Covid-19, og 13 prosentpoeng
lavere enn på samme tid i fjor.
– Vi ser at arbeidsgiverne er mer optimistiske nå enn de var rett etter det første sjokket.
Krisen er imidlertid ikke over ennå, og norske selskaper er fremdeles forsiktige med å
ansette nye medarbeidere. Det kan ta tid før den økonomiske aktiviteten tar seg skikkelig
opp, men vi ser positive tegn i enkelte bransjer, særlig bygg og anlegg, sier Maalfrid Brath,
konsernsjef i ManpowerGroup Norge.
Positive utsikter i bygg og anlegg
Arbeidsgivere i fire av syv bransjer forventer å oppbemanne i det kommende kvartalet. Den
mest optimistiske bransjen er bygg og anlegg, hvor netto bemanningsutsikter ligger på
+19%. Dette er en økning på 14 prosentpoeng fra undersøkelsen for tredje kvartal, og 4
prosentpoeng fra samme tid i fjor.
Også finans- og forretningstjenester ser ut til å ville ansette i fjerde kvartal, med netto
bemanningsutsikter på +11%. Dette utgjør en økning på 11 prosentpoeng fra forrige kvartal,
men en nedgang på 8 prosentpoeng sammenlignet med for ett år siden.
Industrien har de mest pessimistiske bemanningsutsiktene med -12%. Det er en nedgang på
6 prosentpoeng fra forrige kvartal og 32 prosentpoeng fra samme tid for ett år siden.
Utsiktene er også dystre for hotell- og restaurantbransjen og annen produksjon, som har
netto bemanningsutsikter på henholdsvis -10% og -4%.
Pessimistiske utsikter i SørVest
Arbeidsgiverne er mer positive enn de var før tredje kvartal i tre av fem regioner. Utsiktene er
likevel svakere i alle regioner sammenlignet med for ett år siden. Arbeidsgivere i Nord-Norge
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melder om den største bedringen. Der øker netto bemanningsutsikter fra –16 til +5%.
Arbeidsgiverne i Sørvest-Norge har de svakeste bemanningsutsiktene for fjerde kvartal med
-6%. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra forrige kvartal, men en nedgang på 22
prosentpoeng fra i fjor.
Den mest positive regionen er Øst-Norge, med netto bemanningsutsikter på +6%. Dette
utgjør en økning på 5 prosentpoeng fra forrige kvartal, men likevel en nedgang på 7
prosentpoeng fra i fjor.
Små bedrifter er mest optimistiske
Bemanningsutsiktene bedrer seg innenfor alle organisasjonsstørrelser sammenlignet med
forrige kvartal, men er fortsatt svakere enn i fjor i alle regioner. Arbeidsgivere i små og
mellomstore bedrifter forventer å øke bemanningen, med netto bemanningsutsikter på
henholdsvis +6% og +3%. Arbeidsgivere i mikrobedrifter og store bedrifter spår imidlertid
nedbemanninger, med netto bemanningsutsikter på henholdsvis -5% og -6%.
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en ledende indikator på utviklingen i
arbeidsmarkedet, og ble gjennomført med et representativt utvalg på 402 norske
arbeidsgivere i slutten av juli. Hver respondent ble spurt: «Hvordan forventer du at
totalbemanningen der du er vil endre seg i de tre månedene frem til slutten av desember
2020 sammenliknet med nåværende kvartal?» Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å
trekke andelen som svarte de forventer nedbemanning fra andelen som svarte de forventer
oppbemanning. Tallene er sesongjusterte.

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
Om ManpowerGroup®
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
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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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