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1 Sammendrag 

Denne rapporten beskriver trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og 

Rogaland, som er underlagt Arbeidstilsynet Vestlandet. 

 

Rapporten tar først for seg antall sysselsatte, aldersfordeling, utdanningsnivå og landbakgrunn. Deretter beskrives 

virksomhetene nærmere, både når det gjelder størrelse på virksomheter og antall virksomheter i de ulike 

næringshovedområdene.  

 

Sysselsettingen på Vestlandet skiller seg ikke nevneverdig fra sysselsettingen i resten av landet. Det er i stor grad 

de samme næringshovedområdene som er store i denne regionen, som i landet som helhet. De største næringene 

i regionen er innenfor næringshovedområdene Helse- og sosialtjenester, Varehandel, reparasjon av motorvogner, Industri og 

Bygge- og anleggsvirksomhet. Dette er også de største næringene på landsbasis. Det er noe mer Industri på Vestlandet 

enn i landet for øvrig, og regionen har en større andel sysselsatte innenfor Bergverksdrift og utvinning.  

 

Aldersfordeling og utdanningsnivå skiller seg lite fra landsgjennomsnittet. Det er flest unge arbeidstakere i 

Varehandel, reparasjon av motorvogner. Den største andelen av sysselsatte på korttidsopphold kommer fra de 

geografiske kategoriene Norden ellers og fra EU-land i Øst-Europa, mens innvandrere på varig opphold i størst grad 

kommer fra EU-land i Øst-Europa og fra Asia. 

 

Rapporten gir en nærmere beskrivelse av antall sysselsatte og virksomheter i sentrale næringer. Den største 

andelen av virksomheter er små virksomheter med færre enn fem ansatte. I regionen er det flest virksomheter 

innenfor Varehandel, reparasjon av motorvogner, og i dette segmentet er det virksomheter som driver med varehandel, 

som utmerker seg med en høy andel.  

 

Rapporten inkluderer tall som omhandler tilsynsaktiviteten i regionen, både antall tilsyn i ulike næringer og 

utvikling i antall tilsyn de senere år. Det har vært gjennomført flest tilsyn innen Bygge- og anleggsvirksomhet og innen 

Varehandel, reparasjon av motorvogner, og det totale antallet tilsyn i regionen har økt de siste årene.  

 

Til slutt presenterer rapporten levekårsdata som beskriver relativ risiko for ulike eksponeringer og ulike 

helseutfall blant sysselsatte i regionen sammenliknet med hele landet.  
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2 Innledning 

Denne rapporten har som formål å betrakte Vestlandet arbeidsmessig fra et makroperspektiv. Vestlandet 

inkluderer fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Rapporten bruker i hovedsak tall fra SSB for å se 

på den demografiske sammensetningen i regionen, sammenlignet med resten av landet. 

 

I tillegg inkluderer rapporten tall fra Arbeidstilsynets tilsyn samt noen data fra levekårsundersøkelsen, som sier 

litt om arbeidsmiljøet på Vestlandet.  

 

Rapporten er del av Arbeidstilsynets KOMPASS-rapportserie, som brukes i den regionale planleggingen av 

Arbeidstilsynets aktivitet. 
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3 Om tallmaterialet 

Tallene i rapporten kommer i hovedsak fra disse kildene: 

 SSB, som sammenstiller flere datakilder for å gi best mulige data om sysselsatte og virksomheter i Norge. 

Disse dataene baserer seg på registerdata og gir dermed ikke en kvalitativ framstilling av arbeidslivet i 

Norge.  

 Arbeidstilsynets tilsynsverktøy Betzy. Betzy samler alle data fra tilsyn som Arbeidstilsynet utfører. 

 Levekårsundersøkelsen 2013 (LKU) – en spørreundersøkelse med mål om å kartlegge arbeidsmiljøet i 

Norge.  

Ettersom denne rapporten tar for seg sysselsettingen på Vestlandet, er det tallene for antall sysselsatte med 

arbeidssted i disse fylkene som er interessante. Dermed er disse tallene brukt der det er mulig, og med mindre 

annet er spesifisert, er det «sysselsatte med arbeidssted i Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane» vi mener 

når vi snakker om «sysselsatte».  

 

Med virksomhet mener vi en lokalt avgrenset enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt 

næring. Virksomhet ble tidligere kalt bedrift.  

 

I rapporten er SSBs Standard for næringsgruppering (SN2007) brukt.  Vedlegg 1 viser oversikt over denne 

næringsgrupperingen.  
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4 Sysselsetting på Vestlandet 

I denne delen blir sysselsettingen på Vestlandet sammenlignet med sysselsettingen i resten av Norge på en rekke 

ulike områder.  

 

 Sysselsetting i tall 

31. desember 2014 arbeidet det 564 828 personer på Vestlandet. I tillegg hadde regionen 20 469 arbeidstakere 

som ikke var registrert bosatt i Norge. Figur 1 viser hvordan disse arbeidstakerne fordeler seg i de tre fylkene.  

 

 

Figur 1: Antall sysselsatte med arbeidssted i regionen (2014). Kilde: SSB. 

 

Figurene 2–4 viser hvordan de sysselsatte som er registrert bosatt i Norge, fordeler seg på de ulike kommunene i 

henholdsvis Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Kommunene Stavanger og Bergen er ikke grafisk 

fremstilt i figuren, da disse skiller seg ut med svært høye tall sammenliknet med de andre kommunene. 
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Figur 2: Antall sysselsatte etter arbeidssted i kommuner i Rogaland. Stavanger kommune er unntatt fra figuren da denne 
kommunen skiller seg ut med et høyt antall sysselsatte sammenliknet med de øvrige kommunene (2014). Kilde: SSB. 
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Figur 3: Antall sysselsatte etter arbeidssted i kommuner i Hordaland. Bergen kommune er unntatt fra figuren da denne 
kommunen skiller seg ut med et høyt antall sysselsatte sammenliknet med de øvrige kommunene (2014). Kilde: SSB. 
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Figur 4: Antall sysselsatte etter arbeidssted i kommuner i Sogn og Fjordane (2014). Kilde: SSB. 
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 Sysselsetting og næringer 

Figur 5 viser andel sysselsatte i de ulike næringshovedområdene for Vestlandet og resten av landet.  

 
Figur 5: Andel sysselsatte i ulike næringshovedområder på Vestlandet og resten av landet (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 

 

Figuren viser at Helse- og sosialtjenester er næringshovedområdet som sysselsetter flest arbeidstakere på Vestlandet, 

så vel som i resten av landet. Vestlandet skiller seg noe fra resten av landet med en høyere andel sysselsatte i 

Industri og i Bergverksdrift og utvinning, og en noe lavere andel sysselsatte innen Varehandel, reparasjon av motorvogner og 

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning. 
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 Sysselsetting og alder 

Figur 6 viser andel sysselsatte i de tre fylkene og resten av landet fordelt på aldersgrupper. Regionen skiller seg 

lite fra resten av landet, hovedtyngden av de sysselsatte er mellom 25 og 54 år. 

 

 
Figur 6: Aldersfordeling blant sysselsatte i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, sammenliknet med resten av landet (4. 
kvartal 2014). Kilde: SSB. 
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Figur 7 viser aldersfordelingen i sju viktige næringshovedområder. Her ser vi en særlig høy andel unge 

arbeidstakere i Varehandel, reparasjon av motorvogner, Jordbruk, skogbruk og fiske, Bygge- og anleggsvirksomhet, Overnatting- 

og serveringsvirksomhet og Transport og lagring. Aldersfordelingen samlet for alle næringshovedområder, også de som 

ikke er vist spesifikt her, er tegnet inn som en svart linje.  

 

 
Figur 7: Aldersfordeling blant sysselsatte i utvalgte næringer på Vestlandet (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 

 

  

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

15-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år

Aldersfordeling i utvalgte næringer

Jordbruk, skogbruk og fiske

Bergverksdrift og utvinning

Industri

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Transport og lagring

Overnattings- og
serveringsvirksomhet

Forretningsmessig tjenesteyting

Helse- og sosialtjenester

Alle næringer



KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø 

13 

 Utdanning 

Figur 8 viser andel sysselsatte i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane sammenliknet med resten av landet, 

fordelt på utdanningsnivå. Utdanningsnivået på Vestlandet skiller seg lite fra resten av landet.  

 

 
Figur 8: Figur 8: Andel sysselsatte på de ulike utdanningsnivå i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, sammenliknet 
med resten av landet (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 
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 Yrke 

Figur 9 viser yrkesinndelingen for sysselsatte i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane sammenliknet med 

resten av landet. Regionen skiller seg lite fra landet for øvrig, men Sogn og Fjordane skiller seg noe ut med 

høyere andel prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. og bønder, fiskere mv. Det er også færre 

arbeidere i høyskole- og militære yrker og i akademiske yrker i Sogn og Fjordane enn både i regionen for øvrig og 

sammenliknet med resten av landet. 

 

 
Figur 9: Andel sysselsatte i ulike yrker etter bosted (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 
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 Landbakgrunn blant sysselsatte 

4.6.1 Sysselsatte registrert bosatt på Vestlandet 
 

Figur 10 viser landbakgrunn for sysselsatte som er bosatt i Norge. Norske sysselsatte1 utgjør 83,7 % i Rogaland, 

86,9 % i Hordaland, 89,2 % i Sogn og Fjordane og 85,6 % i resten av landet. Norske sysselsatte er ikke vist i figur 

10, her er kun innvandrere tatt med.  De fleste sysselsatte innvandrere kommer fra EU-land i Øst-Europa og fra 

Asia. Dette gjelder både for regionen og for resten av landet. 

 

 
Figur 10: Landbakgrunn for sysselsatte innvandrere bosatt i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, sammenliknet med 
resten av landet. Norske sysselsatte er ikke inkludert i figuren (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 

 

4.6.2 Sysselsatte på korttidsopphold 
Figur 11 viser landbakgrunn for sysselsatte på korttidsopphold2 (4. kvartal 2014). Siden statistikken teller 

sysselsatte som ikke er bosatt i Norge, viser den også en del sysselsatte som er fra Norge, men som ikke er 

registrert bosatt i landet. Tallene viser at den frie flyten av arbeidskraft innenfor Schengen-området og EU, gjør 

at de fleste sysselsatte på korttidsopphold kommer fra nettopp disse landene.  

 

Antall sysselsatte på korttidsopphold er 10 125 i Rogaland, 7848 i Hordaland og 2496 i Sogn og Fjordane (2014). 

                                                      
1 Det skilles mellom norske sysselsatte og sysselsatte innvandrere. Med innvandrere menes personer som er født i utlandet av utenlandske 
foreldre, og som er registrert bosatt i Norge ifølge Det sentrale folkeregisteret. 
2 Sysselsatte på korttidsopphold er personer som forventes å oppholde seg i landet mindre enn seks måneder og som derfor ikke blir 
registrert som bosatt i Norge. 
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Figur 11: Landbakgrunn for sysselsatte på korttidsopphold i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, sammenliknet med 
resten av landet. (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 
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5 Virksomheter på Vestlandet 

I 2014 var det 105 477 registrerte virksomheter på Vestlandet. 60,6 % av virksomhetene hadde ingen ansatte. 

Figur 12 viser hvordan virksomheter med og uten ansatte fordeler seg i de tre fylkene.  

 

 
Figur 12: Antall virksomheter med og uten ansatte i fylkene i regionen. (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 

Figur 13 viser fordelingen av virksomheter med ansatte etter antall ansatte, sammenliknet med regionen og 

resten av landet. I regionen, som i resten av landet, har over halvparten av de virksomhetene som har ansatte, én 

til fire ansatte.  

 

 
Figur 13: Fordelingen av virksomheter med ansatte etter størrelse, sammenliknet med resten av landet (4. kvartal 2014). Kilde: 
SSB. 
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Figur 14 viser andel virksomheter med ansatte innen de ulike næringshovedområdene. Størst andel finner vi 

innen Varehandel, reparasjon av motorvogner med 20 %. Deretter følger Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift (14 %), Helse- 

og sosialtjenester (12 %) og Bygge- og anleggsvirksomhet (12 %). Figuren viser også fordelingen i resten av landet, og vi 

ser at regionen skiller seg lite fra landet for øvrig på dette området.  

 

 
Figur 14: Fordelingen av virksomheter med ansatte i de ulike næringshovedområdene i regionen, sammenliknet med resten av 
landet (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 
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6 Beskrivelse av sentrale næringer 

Denne rapportdelen gir en nærmere beskrivelse av sentrale næringer i regionen.  Figur 15 viser fordelingen av 

sysselsatte i næringshovedområdene i de tre fylkene. De største næringshovedområdene sett ut fra antall 

sysselsatte er Helse- og sosialtjenester, Varehandel, reparasjon av motorvogner, Industri og Bygge- og anleggsvirksomhet.  

 

Bergverksdrift og utvinning skiller seg ut med mange sysselsatte, sammenliknet med resten av landet. Derfor får dette 

næringshovedområdet særskilt omtale her.  

 

 
Figur 15: Fordelingen av sysselsatte i næringshovedområdene i de tre fylkene. 

    

 

 Helse- og sosialtjenester 

Helse- og sosialtjenester er næringen som sysselsetter flest i regionen, med 19,2 %. Dette er også det største 

næringshovedområdet på landsbasis. I hele landet samlet sysselsetter dette næringshovedområdet 19,8 %. 

 

Figur 16 viser hvordan antall sysselsatte fordeler seg i de tre næringene innenfor Helse- og sosialtjenester i begge 

fylkene, mens figur 17 viser fordelingen av virksomheter innenfor de samme næringene.  
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Figur 16: Sysselsetting i Helse og sosialtjenester, 4. kvartal 2014. Kilde: SSB. 

 

 
Figur 17: Antall virksomheter i Helse- og sosialtjenester 2015. Kilde: SSB. 

 

 

 Varehandel, reparasjon av motorvogner 

Næringshovedområdet «Varehandel, reparasjon av motorvogner» er det nest største området med 12,3 % av de 

sysselsatte. Også på landsbasis er dette det nest største næringshovedområdet.  

 

Figur 18 viser hvordan antall sysselsatte fordeler seg i de tre næringene innenfor Varehandel, reparasjon av 

motorvogner. Fordelingen av virksomheter i de samme næringene er vist i figur 19. 

 

Innenfor dette næringshovedområdet er det næringen «47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner» som sysselsetter de 

aller fleste.  Det samme mønsteret gjenspeiles i antall virksomheter, vist i figur 19. 

 

Det er svært mange unge arbeidstakere innenfor detaljhandel; 28,9 % av de sysselsatte er under 25 år. 
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Figur 18: Antall sysselsatte innen Varehandel, reparasjon av motorvogner (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 

 

 
Figur 19: Antall virksomheter innen Varehandel, reparasjon av motorvogner (2015). Kilde: SSB. 

 

 Industri  

Industri er det tredje største næringshovedområdet på Vestlandet, med 10,7 % av de sysselsatte. Antall sysselsatte 

og antall virksomheter innen de ulike næringene i Industri er vist i figurene 20 og 21. 

 

Sysselsatte i Industri har høy risiko for arbeidsulykker og vesentlig eksponering for ulike kjemiske, biologiske og 

fysiske arbeidsbetingelser, med påfølgende helseproblemer. 
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Figur 20: Antall sysselsatte innen Industri (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 
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Figur 21: Antall virksomheter innen Industri (2015). Kilde: SSB. 

 

 Bygge- og anleggsvirksomhet 

Bygge- og anleggsvirksomhet er det tredje største næringshovedområdet i regionen med 8,1 % av de sysselsatte. 

Figur 22 viser hvordan antallet sysselsatte fordeler seg på de tre delnæringene i fylkene, mens figur 23 viser 

fordelingen av virksomheter innen disse næringene. «43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» og «41 Oppføring av 

bygninger» er store næringer, mens «42 Anleggsvirksomhet» utgjør en mindre andel av næringshovedområdet. 

 

Det er hovedsakelig håndverkere, som er en av de mest skadebelastede yrkesgruppene, som jobber innenfor 

næringen. Ifølge KOMPASS temanummer 2/2011 har næringen den tredje høyeste risikoen for 

arbeidsskadedødsfall. Bygge- og anleggsvirksomhet har i tillegg vesentlig eksponering for ulike kjemiske, biologiske og 

fysiske arbeidsbetingelser, med påfølgende helseproblemer.  

 

Næringen ansetter mange unge arbeidstakere; 24,3 % av dem som arbeider innenfor Bygge- og anleggsvirksomhet i 

regionen er under 25 år. Næringen omfatter også en vesentlig andel små virksomheter; på Vestlandet har 83,4 % 

av virksomhetene færre enn fem ansatte. 

 

En betydelig andel innleide arbeidstakere innenfor Bygge- og anleggsvirksomhet er registrert under næringsgruppen 

Forretningsmessig tjenesteyting. Næringsområdet omfatter også mange på korttidsopphold i Bygge- og anleggsvirksomhet. 
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Figur 22: Antall sysselsatte innen Bygge- og anleggsvirksomhet (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 

 

 
Figur 23: Antall virksomheter innen Bygge- og anleggsvirksomhet (2015). Kilde: SSB. 

 

6.4.1 Kontroll av HMS-kort i Bygge- og anleggsvirksomhet 
For Arbeidstilsynet er kontroll av HMS-kort et viktig virkemiddel i bygge- og anleggsbransjen. Ved kontroll av 

HMS-kort på Vestlandet finner vi avvik i 49 % av tilfellene. For resten av landet er avviksgraden på 43 %. 

 

 Bergverksdrift og utvinning  

Dette er en meget sentral næring på Vestlandet, tatt i betraktning hvor stor andel av de sysselsatte (6,1 %) som 

jobber her, sammenlignet med resten av landet (1,5 %). Halvparten av all sysselsettingen i Norge innenfor denne 

hovednæringen, er på Vestlandet. Hovedvekten av sysselsatte jobber innenfor «09 Tjenester tilknyttet bergverk 

og utvinning» og «06 Utvinning av råolje og naturgass». Dette er i hovedsak knyttet opp mot 

petroleumsindustrien i Stavanger-området. Fordelingen av antall sysselsatte og antall virksomheter innenfor de 

ulike næringene, er vist i figurene 24 og 25. 
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Figur 24: Antall sysselsatte innen Bergverksdrift- og utvinning (4. kvartal 2014). Kilde: SSB. 

 

 
Figur 25: Antall virksomheter innen Bergverksdrift- og utvinning (2015). Kilde: SSB. 
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7 Trekk fra tilsynsaktiviteten 

I denne delen ser vi på statistikk fra tilsynsaktiviteten på Vestlandet de siste årene. I denne perioden har 

Arbeidstilsynet gått over fra å bruke VYR til å bruke Betzy som fagsystem for tilsyn.  

 

Tilsyn fra perioden 2009–2014 er inkludert i denne delen av rapporten. 

 

Figur 26 er andel tilsyn i de ulike næringshovedområdene i perioden 2009–2014 vist som en linje, mens andel 

sysselsatte og andel virksomheter i de samme næringshovedområdene er vist som søyler.  

 

Figuren viser at tilsynsaktiviteten på Vestlandet ikke fordeler seg jevnt over antall sysselsatte, men at den derimot 

konsentrerer seg om utvalgte næringshovedområder. Bygge- og anleggsvirksomhet og Varehandel, reparasjon av 

motorvogner er de to mest prioriterte næringshovedområdene i tilsynsaktiviteten, med henholdsvis 26,1 % og 19,3 

% av alle tilsyn i perioden. Deretter følger Industri (9,6 %) og Helse- og sosialtjenester (7,7 %).  Disse fire er også de 

næringshovedområdene som sysselsetter flest arbeidstakere i regionen.  
 

 
Figur 26: Andel tilsyn i årene 2009–2014 innen næringshovedområdene er vist som en kurve, mens andel sysselsatte og andel 
virksomheter i de samme områdene er vist som søyler (kilde: VYR, Betzy og SSB). 

 

Figur 27 viser utviklingen i antall tilsyn i perioden 2009–2014 for utvalgte næringer. Den svarte kurven viser det 

totale antallet tilsyn. Den har den sekundære aksen til høyre i diagrammet som referanse.  

 

Det totale antallet tilsyn gikk ned i 2011, man har siden økt. I 2014 var antallet tilsyn 3488.  
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Figur 27: Utvikling i antall tilsyn i utvalgte næringer fra 2009 til 2014. Totalt antall tilsyn er vist som en svart kurve, og forholder 
seg til sekundæraksen til høyre i diagrammet. Kilde: VYR og Betzy. 
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8 Levekårsdata 

Figurene 28 og 29 viser selvrapporterte arbeidsmiljøeksponeringer og helseutfall for sysselsatte på Vestlandet. 

Tallene er oppgitt som relativ risiko, altså sammenliknet med alle yrkesaktive i Norge. 

 

Figur 28 viser hvorvidt sysselsatte i regionen er mer eller mindre eksponert for biologiske, kjemiske, fysiske, 

mekaniske og psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for helsen, 

sammenliknet med hele yrkesbefolkningen. 

 

Tilsvarende viser figur 29 hvorvidt sysselsatte i regionen er kjennetegnet av mer eller mindre helseplager enn 

gjennomsnittet for alle yrkesaktive.  

 

Merk: Sammenlikningen er gitt som en relativ risiko. Relativ risiko (RR) er et mål på om en gitt yrkesgruppe er 

mer eller mindre utsatt enn alle yrkesaktive sett under ett. RR større enn 1 tilsvarer en økt risiko, og RR mindre 

enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For eksempel er RR = 2 dobbel risiko og RR = 0,5 halvert risiko. 
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Figur 28: Relativ risiko for ulike eksponeringer blant sysselsatte på Vestlandet (selvrapporterte tall). Kilde: STAMI, NOA. 
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Figur 29: Relativ risiko for ulike eksponeringer blant sysselsatte på Vestlandet (selvrapporterte tall). Kilde: STAMI, NOA. 
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Vedlegg 1: Standard for næringsgruppering  

Standard for næringsgruppering (SN) – også kjent som NACE-koder – er grunnlaget for koding av næring på 
foretak og virksomheter i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås registre.  
 
 

Navn Næringskoder Næringsgruppe 

Jordbruk, skogbruk og fiske 01-03 A 

Bergverksdrift og utvinning 05-09 B 

Industri 10-33 C 

Elektrisitet, vann og renovasjon 35-39 D og E 

Bygge- og anleggsvirksomhet 41-43 F 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 45-47 G 

Transport og lagring 49-53 H 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 55-56 I 

Informasjon og kommunikasjon 58-63 J 

Finansiering og forsikring 64-66 K 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 68-75 L og M 

Forretningsmessig tjenesteyting 77-82 N 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84 O 

Undervisning 85 P 

Helse- og sosialtjenester 86-88 Q 

Personlig tjenesteyting 90-99 R, S, T og U 

Uoppgitt 00 X 

 
 


