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FLERE ARBEIDSLEDIGE

Høykonjunkturen vi har hatt i norsk økonomi de siste
årene har mer enn halvert arbeidsledigheten siden årsskif-
tet 2003/2004. Imidlertid har den økonomiske veksten
vært vesentlig lavere i årets første tre kvartaler enn den har
vært de siste årene, og innen industri og bygg og anlegg
har ledigheten vært stigende det siste året, når vi justerer
for vanlige sesongsvingninger. Ved utgangen av novem-
ber var det 45 200 helt arbeidsledige, noe som tilsvarer 
1,8 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 6 700
personer, eller 18 prosent, fra november i fjor.  

Etter at arbeidsledigheten har holdt seg stabil gjennom
våren og sommeren, har det nå kommet et omslag på
arbeidsmarkedet. Fra august til november økte arbeidsle-
digheten med 7 200 personer, når vi justerer for vanlige
sesongsvingninger. Inkluderer vi de ordinære tiltaksdelta-
kerne, økte antallet arbeidssøkere med ytterligere 1 100
personer. 

Utviklingen på arbeidsmarkedet

SAMMENDRAG

I løpet av første halvår i år skjedde det et omslag på arbeidsmarkedet, og det har vært en betydelig vekst i ledigheten de siste
månedene. Tilgangen på ledige stillinger er også klart lavere enn for ett år siden. Ved utgangen av november var 45 200 per-
soner, eller 1,8 prosent av arbeidsstyrken, helt arbeidsledige. Dette er en økning på 6 700 personer fra november i fjor. 

Det er særlig innen bygg og anlegg og industri at arbeidsledigheten nå øker. Ledigheten er imidlertid på et svært lavt
nivå, og innenfor en del yrker i offentlig sektor går arbeidsledigheten fortsatt ned. I enkelte næringer, slik som helse- og
sosiale tjenester, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og offentlig administrasjon, er det høy vekst i syssel-
settingen.

Målt ved antall utlyste stillinger, har etterspørselen etter arbeidskraft gått klart ned det siste året. På samme tid har
tilgangen av ordinære arbeidssøkere økt sterkt. NAVs bedriftsundersøkelse viser at bedriftene nå har vesentlig lavere
forventninger til fremtiden enn det de hadde for ett år siden. Behovet for utenlandsk arbeidskraft har også falt markert.
Dette gjelder både innen bygg og anlegg og industri, som er de to næringene som har tatt i mot flest arbeidsinnvandrere.
Blant arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene ser vi nå at arbeidsledigheten øker relativt mye, samtidig som tall fra
Utlendings direktoratet viser at veksten i antall nye arbeidstillatelser avtar.

Nedgangskonjunkturen rammer mange land, og ser ut til å bli mer langvarig enn tidligere antatt. Som en konsekvens
av den internasjonale finansuroen, har bankene blitt mer forsiktige med å låne ut penger, både til bedrifter og privat-
personer. Dette, sammen med høye renter, bidrar til færre investeringer og lavere konsum. Den økonomiske veksten er
negativ både i USA og euroområdet, samtidig som arbeidsledigheten er stigende.

Det knytter seg stor usikkerhet til utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de neste to årene. NAV har på bakgrunn av
den siste tid utvikling i norsk og internasjonal økonomi oppjustert ledighetsprognosen. Vi forventer at gjennomsnittlig
antall registrerte ledige vil øke fra 43 000 i 2008 til 68 000 i 2009. Dette betyr at det ved utgangen av neste år vil være
mellom 75 000 og 80 000 registrerte helt ledige. Vi venter at arbeidsledigheten vil fortsette å øke sterkt gjennom 2010,
slik at det mot slutten av året vil kunne bli om lag 100 000 registrerte ledige. Sysselsettingsveksten vil også avta kraftig.
Vi venter at det vil bli 75 000 flere sysselsatte i år, mens det neste år ikke vil bli noen vekst i sysselsettingen. 
I 2010 venter vi at nedgangskonjunkturen og den økte arbeidsledigheten vil gjøre at det blir 25 000 færre sysselsatte.
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Figur 1: 
Utviklingen i antall registrerte ledige, summen av
registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere og
arbeidsledige målt ved AKU. Sesongjusterte tall1

januar 1998-november 2008.

KILDE: NAV OG SSB

1 For arbeidsledige målt ved AKU er det benyttet 3 måneders glidende
gjennomsnitt.
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STØRST ØKNING INNEN BYGGE- OG
ANLEGGSNÆRINGEN
Det er innen bygge- og anleggsnæringen vi ser den største
økningen i arbeidsledigheten. Ved utgangen av oktober
var det 2 200 flere ledige med denne yrkesbakgrunnen enn
for ett år siden. Dette tilsvarer en økning på 73 prosent.
Arbeidsledigheten øker for alle typer bygge- og anleggs-
arbeidere, men økningen er størst for tømrere og snekkere
hvor ledigheten har økt med 175 prosent det siste året.
Selv om ledigheten øker raskt innen bygg og anlegg, er
den fortsatt svært lav. Ved utgangen av november var 2,7
prosent av arbeidsstyrken innen bygg og anlegg registrert
som helt ledige. Dette er langt lavere enn ledighetsnivået
gjennom hele forrige nedgangskonjunktur. Sammenligner
vi med novembermånedene i 2002 og 2003, ser vi at det er
et godt stykke igjen før vi når samme ledighetsnivå. På
disse tidspunktene var henholdsvis 5,1 prosent og 4,8 pro-
sent av arbeidsstyrken med bakgrunn fra bygg og anlegg
registret som helt ledige.

Også innen industrien øker arbeidsledigheten raskt. Det
er nå 1 400 (32 %) flere ledige i denne yrkesgruppen enn
det var for ett år siden. Økt rentenivå og den internasjonale
konjunkturnedgangen er trolig viktige forklaringer på
dette. Kronen er imidlertid vesentlig svekket etter at
finanskrisen brøt ut i september, og dette er en fordel for
den eksportrettede industrien. 

Den oljerelaterte industrien nyter godt av de høye olje-
investeringene. Anslagene for neste års oljeinvesteringer

er rekordhøye, men finanskrisen har også medført et kraf-
tig fall i oljeprisen. Dette kan gi lavere oljeinvesteringer
neste år enn det som til nå er anslått. 

Nedgangen innen bygge- og anleggsnæringen og indus-
trien gjør også at arbeidsledigheten øker noe for transport-
yrker og for noen typer ingeniører og sivilingeniører. Her
er det likevel fortsatt få arbeidsledige, og økningen i ledig-
heten er foreløpig svært liten.

En annen yrkesgruppe som merker finanskrisen og ned-
gangen på boligmarkedet er meglerne. Det er nå nesten tre
ganger så mange arbeidsledige eiendomsmeglere og
finansmeglere som det var for ett år siden, men også her er
det snakk om få personer (220 personer ved utgangen av
november).

Innen offentlig sektor går arbeidsledigheten fortsatt
ned. Det er innen undervisning at ledigheten går mest ned,
og her er det førskolelærere som har den største ned-
gangen i ledigheten. Også innen helse, pleie og omsorg og
for ledere innen offentlig sektor går arbeidsledigheten
fortsatt ned. Nedgangen i arbeidsledigheten er likevel mye
mindre i november enn den har vært de siste månedene.
Dette kan komme av at personer fra privat sektor som nå
blir arbeidsledige, også søker på jobber i offentlig sektor.
Det blir dermed større konkurranse om disse jobbene. 

ØKT LEDIGHET I ALLE FYLKER

Ledigheten øker nå i hele landet. Størst økning er det i
Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Oppland. Produksjon
av fritidsbåter er en stor industri i Aust-Agder. Denne
næringen opplevde på et tidlig tidspunkt et konjunktur -
omslag, og her er det nå mange permitterte og oppsagte.
Ledigheten øker også mye innen bygg og anlegg. Samlet
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Figur 2: 
Prosentvis endring i antall registrerte ledige etter
yrkesbakgrunn. November 2007–november 2008.

KILDE: NAV
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Figur 3: 
Prosentvis endring i antall registerte ledige etter
fylke. November 2007 - november 2008.
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har nesten nitti prosent av den økte ledigheten i Aust-
Agder kommet innen industri og bygg og anlegg, og også
i de andre fylkene står disse to næringene for den største
delen av den økte arbeidsledigheten.

AVTAGENDE VEKST I SYSSELSETTINGEN

De sesongjusterte tallene viser at sysselsettingsveksten nå
har stoppet opp, etter å ha holdt seg svært høy gjennom
vinteren og våren (se figur 4). Mens det i løpet av perio-
den fra august til november i fjor ble 38 000 flere syssel-

satte (korrigert for vanlige sesongsvingninger), var vek-
sten fra juni til september i år på 8 000 personer. 

Årsveksten er imidlertid fortsatt svært høy. Det var i
tredje kvartal i år sysselsatt 83 000 flere personer enn i til-
svarende periode i fjor. Dette kommer av den rekordhøye
veksten vi hadde gjennom fjerde kvartal i fjor og første
kvartal i år. 

Det er innen helse- og sosialtjenester sysselsettingen
har steget mest det siste året, og det er nå 31 000 flere sys-
selsatte i denne næringen enn for ett år siden (se figur 5).
Også innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjeneste-

yting, samt offentlig administrasjon, har sysselsettings-
veksten vært høy. Disse tre næringene har stått for over tre
fjerdedeler av sysselsettingsveksten det siste året. 

LAVERE ETTERSPØRSEL ETTER ARBEIDS-
KRAFT

Målt ved tilgangen på ledige stillinger, ser vi nå at etter-
spørselen etter arbeidskraft har gått klart ned det siste året
(se figur 6). Tilgangen på ledige stillinger per virkedag var
på sitt høyeste i november i fjor, men har etter dette falt
med omtrent 31 prosent. I perioden fra september til
november i år ble det registrert 24 800 (24 %) færre
ledige stillinger enn i tilsvarende periode i fjor. Det ble
utlyst færre stillinger innen alle yrkesgrupper i denne peri-
oden enn det som var tilfellet da. Nedgangen er størst
innen yrkesgruppene bygg og anlegg, industriarbeid og
butikk- og salgsarbeid. 

Tilgangen av ordinære arbeidssøkere per virkedag har
også økt sterkt de siste månedene. Denne kan svinge noe
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Figur 4: 
Utviklingen i sysselsettingen. Sesongjusterte tall,
tre måneders glidende gjennomsnitt. 
Januar 2001–august 2008.
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fra måned til måned, men i den perioden vi har data for
(fra januar 1999) har aldri tilgangen økt like raskt som den
har gjort de siste tre månedene. Dette bekrefter tydelig at
det har skjedd et omslag på det norske arbeidsmarkedet.

STERK ØKNING I NYE ARBEIDSSØKERE FRA
BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

Et annet tegn på at arbeidsmarkedet har snudd, er at vi
observerer en økning i antallet arbeidssøkere med kort
arbeidssøkervarighet, spesielt i utsatte bransjer. Tallet på
helt ledige med arbeidssøkervarighet under fire uker, økte
fra 7 300 i november i fjor til 11 400 i november i år, hvil-
ket tilsvarer en økning på 56 prosent. Som vi kan se av
figur 7, har økningen vært sterkest blant bygge- og
anleggs arbeidere (139 %), ledere (93 %) og industri -
arbeidere (79 %). I tillegg har det vært en sterk økning i
antallet nye ledige som ikke har noen yrkesbakgrunn eller
som ikke har oppgitt yrkesbakgrunn (73 %), personer
med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker (65 %), samt
meglere og konsulenter (57 %). Tallet på nye ledige har
økt mest blant personer med inntil fire års høyere utdan-
ning (57 %), og dette gjelder særlig aldersgruppa 25–29
år. Dette kan tyde på at det har blitt vanskeligere for ny -
utdannede med høyskoleutdanning å få jobb.

Økningen i antall nye ledige har vært sterkere for menn
enn for kvinner. For menn var økningen i antall ledige med
arbeidssøkervarighet under fire uker på 75 prosent, mens
økningen for kvinner var på 31 prosent. Den viktigste årsa-

ken til at menn blir rammet hardere enn kvinner, er at de i
større grad jobber i konjunkturutsatte næringer. Aller ster-
kest har økningen vært for menn i aldersgruppa 40–49 år,
der antall nye ledige økte fra 650 i november i fjor til 1 350
i november i år. Dette tilsvarer en økning på 97 prosent.
Blant de nye ledige i denne aldersgruppa, er det en over -
representasjon av utenlandske statsborgere, spesielt fra Polen. 

Økningen i nye ledige har vært sterkere blant personer
med innvandrerbakgrunn fra OECD-land enn for den
øvrige befolkningen. Spesielt gjelder dette polakker og
litauere, som er de to største gruppene av arbeidsinnvan-
drere fra de nye EU-landene. For disse gruppene har antal-
let ledige med arbeidssøkervarighet under fire uker økt
med henholdsvis 472 personer og 76 personer fra novem-
ber i fjor til november i år. En årsak til den sterke
økningen, er at de fleste arbeidsinnvandrerne jobber innen
konjunkturutsatte næringer, slik som bygge- og anleggs-
næringen og industriproduksjon. En annen årsak er at det
totale antallet arbeidsinnvandrere i Norge har økt det siste
året, samt at flere arbeids innvandrere har tjent opp rett til
dagpenger. Det er også sannsynlig at mange arbeidsinn-
vandrere er «sist inn og først ut». De ble ansatt i en vekst-
periode der det var mangel på arbeidskraft, og er kanskje
de første som  mister jobben når en del bedrifter nå må
trappe ned.

REDUSERT MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT OG
LAVERE SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER

Resultatene fra høstens bedriftsundersøkelse bekrefter
også at det har skjedd et omslag i norsk økonomi (se egen
artikkel i denne publikasjonen). Bedriftene har nå langt
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Figur 7: 
Prosentvis endring i antall helt ledige med
arbeidssøkervarighet under fire uker, fordelt på
yrkesgrupper. Fra november 2007 til november
2008.
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Figur 8: 
Antall helt ledige med arbeidssøkervarighet under
fire uker, etter statsborgerskap i utvalgte land.
November 2007 og november 2008.
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lavere sysselsettingsforventninger for det neste året enn de
hadde for ett år siden. Spesielt har forventningene gått
mye ned i bygge- og anleggsnæringen og deler av indus-
trien, men også innen hotell- og restaurantnæringen, trans-
portnæringen og varehandel, er bedriftene atskillig mer
pessimistiske enn de var på samme tid i fjor. 

Bedriftene oppgir i høstens undersøkelse en mangel på
88 700 personer. Dette tilsvarer en reduksjon på 33 pro-
sent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Mangelen
på arbeidskraft er mer enn halvert innenfor varehandel,
transportnæringen, bygge- og anleggsnæringen og indus-
trien, men er fortsatt svært høy innen eiendomsdrift og
forretningsmessig tjenesteyting. Det er størst mangel på
faglærte arbeidere innen bygg og anlegg og industri,
helse- og omsorgsarbeidere, sjåfører og ulike typer inge-
niører.  

HVORDAN GÅR DET MED ARBEIDS -
INNVANDRERNE?

Arbeidsinnvandringen til Norge har økt betydelig de siste
årene, og det er i stor grad personer fra de nye EU-landene
(EU12)2 som har stått for denne økningen. Arbeids -
innvandringen er fortsatt økende, men tall fra Utlendings -
direktoratet viser at veksten i antall nye arbeidstillatelser
har avtatt. Fra 1. januar til 30. september i år fikk 64 100 per-
soner fra de nye EU-landene arbeidstillatelse. Av arbeids -
tillatelsene som har blitt innvilget hittil i år, utgjorde
 polske arbeidere den største andelen med 67 prosent,
mens litauere som er den nest største gruppen arbeids -
innvandrere, utgjorde 17 prosent.

Bygg og anlegg er den næringen som mottar flest
arbeidsinnvandrere. 24 prosent av arbeidsinnvandrerne fra
EU12 jobber i denne næringen. Videre jobber 16 prosent
innen industriproduksjon, mens 17 prosent jobber i firma
som driver med formidling og utleie av arbeidskraft. En
stor del av disse er utleid til bedrifter i bygg og anlegg og
industri.

Høstens bedriftsundersøkelse viser at behovet for uten-
landsk arbeidskraft har falt markert fra i fjor, både innen
bygge- og anleggsnæringen og innen industrien. Dette
henger sammen med at langt flere bedrifter innen disse
næringene nå venter å nedbemanne, mens langt færre for-
venter å øke sysselsettingen det kommende året.

Som en konsekvens av konjunkturnedgangen, som spe-
sielt har rammet næringer med mye utenlandsk arbeids-
kraft, ser vi nå at arbeidsledigheten blant arbeidsinnvan-

drerne øker. I november i år var 1 700 personer med stats-
borgerskap fra de nye EU-landene registrert som helt
arbeidsledige. Dette er mer enn en tredobling sammen -
lignet med samme periode i fjor, men antallet gyldige
arbeidstillatelser for borgere av disse landene har også økt
i denne perioden. Dersom vi ser på antallet ledige i forhold
til antallet gyldige arbeidstillatelser per 1. oktober, får vi
et forholdstall som anslår hvor stor andel av arbeids -
innvandrerne som er registrert som arbeidsledige. Med
utgangspunkt i dette forholdstallet, kan vi anslå at andelen
helt ledige arbeidsinnvandrere fra EU12-landene har økt
fra 0,9 prosent i november 2007 til 2,5 prosent i november
2008.

ØKNING I SYKEFRAVÆRET, MEN FLERE
YRKESHEMMEDE KOMMER I JOBB

Det legemeldte sykefraværet økte fra 5,7 prosent i andre
kvartal i fjor til 6,0 prosent i andre kvartal i år. Økningen
var størst blant kvinner, der den økte fra 7,4 prosent til 
7,8 prosent.

Ved utgangen av november var 82 000 personer registrert
som yrkeshemmede. Dette innebærer en økning på 1 200 i
forhold til samme tidspunkt i fjor. Samtidig har det vært en
økning i andelen som kommer over i arbeid etter endt attfø-
ring. Hittil i år har 52 prosent oppgitt at de har begynt i jobb
etter endt attføring. Dette er en økning fra i fjor, da 48 pro-
sent meldte overgang til jobb i samme periode.

Per 30. september i år var det 336 300 personer som
mottok en uføreytelse. Dette tilsvarer 11 prosent av
befolkningen i alderen 18-67 år, og uføreraten er dermed
uendret i forhold til tilsvarende tidspunkt i 2006 og 2007.
Imidlertid har uføreraten blant kvinner gått noe opp siden
i fjor, mens uføreraten blant menn har gått noe ned. 

Vi finner flest mottakere av uføreytelser i aldersgruppa
60–64 år, der 34 prosent av befolkningen mottar uføre -
ytelser. Andelen som mottar uføreytelser i denne alders-
gruppa har gått litt ned siden samme tidspunkt i fjor, men
antallet har gått opp fordi antall personer totalt i alders-
gruppa har økt. De store etterkrigskullene er årsaken til at
aldersgruppa 60-64 år nå har hatt en større befolknings -
økning enn de andre aldersgruppene. Dersom vi korrigerer
for endringen i alderssammensetningen fra 2007 til 2008,
har uføreraten gått ned med 0,3 prosentpoeng fra utgangen
av september i fjor til utgangen av september i år.

UTVIKLINGEN INTERNASJONALT

Problemene i finansmarkedene i USA, som ble utløst av
nedgang i boligprisene og økning i antallet misligholdte
boliglån, har ført til en global finanskrise. Bankene stoler

2 Med EU12 menes de 12 nyeste medlemslandene i EU. Det vil si Polen, Litauen,
Slovakia, Latvia, Romania, Estland, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Slovenia, Malta
og Kypros.
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ikke på hverandre og er derfor mer restriktive i sin låne-
praksis. Denne tillitssvikten har gjort at pengemarkedsren-
tene har steget, noe som har ført til økte lånekostnader for
bedrifter og husholdninger. Bankene er også mer forsik-
tige med å låne ut penger til bedrifter og privatpersoner,
noe som også bidrar til reduserte investeringer og lavere
konsum. Det er svært viktig å gjenskape tilliten i bankmar-
kedet, og for å få til dette har det blitt laget offentlige til-
takspakker i både USA, Storbritannia og andre europeiske
land, inkludert Norge og Sverige. I tillegg har en rekke
sentralbanker satt ned styringsrenten. I USA er styrings-
renten (per 5. desember) på én prosent, mens den i
Storbritannia er på sitt laveste nivå siden 1951, med to
prosent. Dette har gjort at pengemarkedsrentene har gått
ned de fleste steder, men bankene er fortsatt forsiktige
med å gi lån. 

Den økonomiske veksten er negativ både i USA og
euroområdet. I USA er både den private og den offentlige
gjelden høy, og den store usikkerheten vi nå har vil trolig
øke sparingen og redusere konsumveksten framover.
Sysselsettingen synker raskt, og arbeidsledigheten steg i
oktober til 6,5 prosent, som er det høyeste nivået på 14 år.

I Storbritannia falt BNP med 0,5 prosent fra andre til
tredje kvartal. Arbeidsledigheten steg i oktober for niende
måned på rad, og sysselsettingen sank allerede før finans-
krisen slo inn for fullt i september. Også i Sverige har
arbeidsledigheten økt. Industriproduksjonen falt i septem-
ber, og en internasjonal konjunkturnedgang vil ramme
bilindustrien hardt. Bruttonasjonalproduktet i Tyskland
falt i både andre og tredje kvartal, og landet er dermed
inne i en resesjon.

Den lave veksten i USA og euroområdet har allerede
påvirket den økonomiske veksten i Kina, som i tredje
kvartal i år var under 10 prosent for første gang siden
2002. Veksten i industriproduksjonen i Kina har også falt
kraftig i oktober, og kinesiske myndigheter har nå annon-
sert at de vil iverksette tiltak på til sammen 600 milliarder
dollar over de neste tre årene for å stimulere økonomien. 

UTVIKLINGEN I NORGE

I løpet av sommeren og høsten har det skjedd et markert
omslag på arbeidsmarkedet. Gjennom de siste tre måne-
dene har den registrerte ledigheten steget med 7 200 per-
soner. Uroen på finansmarkedene rammer også norsk øko-
nomi, og nedgangskonjunkturen i Norge ser ut til å bli
dypere og mer langvarig enn tidligere antatt. Påslaget
mellom Norges Banks styringsrente og pengemarkedsrenten
har økt mye denne høsten, og økningen i pengemarkeds-
rentene har ført til høyere utlånsrenter. For å avhjelpe
situasjonen, har regjeringen sammen med Norges Bank
utarbeidet en tiltakspakke med en ramme på 350 milliar-

der kroner til de norske bankene, samtidig som Norges
Banks styringsrente er satt ned. Dette har gjort at penge-
markedsrenten har gått ned, men den svinger fortsatt mye.

I følge Statistisk Sentralbyrå, har aktiviteten innenfor
bygge- og anleggsnæringen blitt klart dempet gjennom
året. I perioden januar til september, ble det igangsatt 20,3
prosent færre boliger enn i tilsvarende periode i fjor. De
siste månedene har det også vært en nedgang i igangset-
tingen av næringsbygg. 

Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for tredje
kvartal signaliserer at vi nå får et konjunkturomslag.
Industrilederne melder om en utflating i produksjonen,
redusert sysselsetting, og er nå mer negative til utviklingen
på kort sikt. Særlig er trevare- og mineralproduktindustrien
negative. Andre deler av industrien går imidlertid fortsatt
godt. Næringsmiddelindustrien og produksjon av maskin-
varer, plattformer og skip er eksempler på industri som fort-
satt venter økt produksjon og økt sysselsetting framover.

For å avhjelpe situasjonen i eksportindustrien, la
Regjeringen i november fram en pakke på over 50 milliar-
der i form av statlige lån og garantier. Dette gjør det let-
tere for industrien å få finansiert og gjennomført sine
ordre. 

Oljeprisen er svært viktig for deler av industrien.
Urolighetene på finansmarkedene og den store usikker -
heten knyttet til den videre økonomiske utviklingen inter-
nasjonalt, har gitt et sterkt fall i oljeprisen. Dersom dette
fortsetter, vil det kunne gi betydelig lavere oljeinveste-
ringer enn vi har hatt de siste årene. Dette vil i så fall
ramme industrien hardt.

Detaljhandelen falt noe fra august til september, og
utviklingen i varekonsumet har vært svak de siste måne-
dene. Dette henger trolig sammen med et høyere rente-
nivå, økt prisvekst og lavere forbrukertillit. Selv om rente -
nivået nå er på vei ned, vil økt arbeidsledighet og den store
usikkerheten rundt den videre økonomiske utviklingen
trolig gi en fortsatt svak utvikling i varekonsumet i tiden
fremover.

UTVIKLINGEN FRAMOVER

Etter de siste års høykonjunktur med rekordhøy sysselset-
tingsvekst og fallende arbeidsledighet, har vi nå fått et
omslag på arbeidsmarkedet. Dette bekreftes av resultatene
fra NAVs bedriftsundersøkelse i høst. Bedriftene er mer
pessimistiske med tanke på utviklingen det neste året, og
særlig er bedriftene innen bygge- og anleggsnæringen mer
negative. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt svært
lav, og mange bedrifter har fortsatt store rekrutterings -
problem. 

Finanskrisen har gjort at bankene nå er svært forsiktige
med å låne ut penger til bedrifter og privatpersoner, sam-

// Utviklingen på arbeidsmarkedet // Rapport Nr 4 // 2008
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tidig som påslaget i forhold til Norges Banks styringsrente
har økt mye. Dette har forsterket nedgangen i boligmarke-
det, både ved at høyere rente bidrar til at folk har dårligere
råd, men også ved at det nå er vanskeligere å få lån og at
mange banker er svært forsiktige med å mellomfinansiere
boligkjøp. Dersom bankene fortsetter å være restriktive
med å låne ut penger til bedrifter, vil dette også føre til en
nedgang i investeringene på grunn av manglende finansi-
ering. Det er derfor svært viktig at kredittmarkedene nor-
maliserer seg.

Utviklingen i kommuneøkonomien vil også være vik-
tig for utviklingen på arbeidsmarkedet de neste årene.
En nedgangskonjunktur vil bety redusert skatteinngang
og dårligere økonomi for kommunene. Dette vil kunne
føre til økt arbeidsledighet for flere yrkesgrupper.
Strammere kommuneøkonomi vil også føre til at igang-
setting av nye kommunale bygg, samt vedlikehold og
oppussing av eksisterende kommunale bygg, veier og
lignende blir utsatt. Mange kommuner sliter nå også
med å få lån som følge av finansuroen. For å bedre
denne situasjonen har regjeringen økt egenkapitalen til
Kommunalbanken. 

Den internasjonale nedgangskonjunkturen rammer nå
flere land. Det er resesjon i land som Italia, Sverige og

Tyskland, og veksten er svak i Storbritannia, USA og
Frankrike. Island har fått lån av blant andre Norge for å
hjelpe en kriserammet økonomi, og flere østeuropeiske
land sliter med konsekvensene av finansuroen. Vi venter
at vi nå får en dypere og mer langvarige internasjonal kon-
junkturnedgang enn det vi tidligere har sett for oss. 

En viktig forskjell fra krisen på slutten av åttitallet, er at
regjeringen nå har handlingsrom til å møte nedgangskon-
junkturen med økt offentlig konsum, økte investeringer og
ulike tiltaks pakker. I 1988 ble finanspolitikken strammet
inn som følge av blant annet lav oljepris, noe som bidro til
at arbeidsledigheten ble doblet i løpet av året. Nå har vi
derimot muligheten til å drive en ekspansiv finanspolitikk
som vil motvirke effektene av nedgangskonjunkturene.
Både i form av økt offentlig konsum, men også i form av
ulike tiltakspakker som er spesielt rettet mot de ulike pro-
blemene finansuroen skaper. Dette har vi sett blant annet
gjennom tiltakspakker mot bankene og eksportindustrien,
og gjennom økt egenkapital til Kommunalbanken for å
øke tilgangen på lån til kommunene. 

En annen viktig forskjell er at renten på slutten av 1980-
tallet og starten av 1990-tallet var svært høy. Norges Bank
har allerede satt ned renten og varslet flere rentekutt som
følge av finanskrisen. Dette er element som taler for at vi

Tabell 2: 
Endring i arbeidsstyrke, sysselsetting og arbeidsledighet fra året før. 

2007 2008 2009 2010

Arbeidsstyrke (AKU) 61 000 79 000 25 000 -3 000
Sysselsatte (AKU) 81 000 75 000 0 -25 000
AKU arbeidsledige -20 000 4 000 25 000 22 000
Registrerte helt arbeidsledige (NAV) -16 900 -3 000 25 000 22 000

KILDE: NAV

Tabell 1: 
NAVs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2008,, 2009 og 2010. 
Faktiske tall for 2007.

2007 2008 2009 2010

Registerte arbeidsledige (personer) 46 000 43 000 68 000 90 000
Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 1,9 % 1,7 % 2,6 % 3,4 %
Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 2,5 % 2,6 % 3,5 % 4,4 %

KILDE: NAV
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ikke vil få en like stor økning i arbeidsledigheten som vi
fikk den gangen.

NAV forventer at det i gjennomsnitt vil være 68 000
registerte arbeidsledige i 2009, en økning på 25 000
sammenlignet med 2008. Dette innebærer at det ved
utgangen av 2009 vil være mellom 75 000 og 80 000
arbeidsledige. Sysselsettingsveksten vil også avta kraftig
og antas å falle fra 75 000 nye sysselsatte i 2008 til at det
ikke blir noen vekst i 2009. En viktig årsak til den høye
sysselsettingsveksten vi har hatt de siste årene, er den
store arbeidsinnvandringen. Når vi nå går inn i en ned-
gangskonjunktur er det grunn til å tro at arbeidsinnvan-
dringen avtar, og at mange av arbeidsinnvandrerne som er
her reiser tilbake til hjemlandet sitt. 

Vi anslår at nedgangskonjunkturen vil fortsette også i
2010. I alt venter vi at arbeidsledigheten vil øke med ytter-
ligere 22 000 i 2010, slik at det gjennomsnittlig vil være
90 000 ledige. Dette tilsvarer om lag 100 000 registrerte
arbeidsledige mot slutten av året. Arbeidsledigheten vil
dermed øke fra 1,7 prosent i gjennomsnitt i år til 3,4 pro-
sent i 2010. 

Det er stor usikkerhet knyttet til den videre økonomiske
utviklingen både i Norge og internasjonalt. Vi har lagt til
grunn at problemene på finansmarkedene vil bli gradvis
bedre gjennom 2009. Dersom dette går fortere eller tar
lenger tid enn i våre anslag, vil dette kunne ha stor effekt
på ledighetsnivået. Vi har antatt at oljeprisen holder seg så
høy at det fortsatt vil være en vekst i oljeinvesteringene i
2009, noe som vil gi gode vekstimpulser til denne delen av
norsk industri. Dersom vi får et kraftig fall i oljeprisen og

dermed også i oljeinvesteringene, vil dette gi betydelig
høyere arbeidsledighet innen industrien enn det som ligger
i våre anslag.

Et annet stort usikkerhetsmoment er hva som skjer med
arbeidsinnvandrerne. Dersom mange av arbeidsinnvan-
drerne som mister jobben velger å reise tilbake til sitt
hjemland, vil dette bety at arbeidsledigheten i Norge øker
mindre enn det som vanligvis ville være tilfelle under en
slik konjunkturnedgang. Vi har i våre prognoser forutsatt
at arbeidsinnvandrere som ikke har rett på dagpenger vel-
ger å reise tilbake til hjemlandet sitt, mens personer med
rett til dagpenger i større grad velger å bli i Norge og
melde seg som arbeidsledige her.

De siste årene har også yrkesdeltakelsen økt mye blant
de eldste arbeidstakerne. Dette henger både sammen med
økt utdanningsnivå og det gode arbeidsmarkedet vi har
hatt. Mange har trolig valgt å utsette pensjoneringen eller
eventuelt å kombinere arbeid og pensjon fordi det har vært
stor etterspørsel etter arbeidskraft. De store fødselskullene
fra årene etter krigen er nå i en alder hvor mange kan velge
å gå av med alderspensjon eller tidligpensjon. I en periode
med økende arbeidsledighet er det mulig at flere vil velge
å gå av med pensjon. Kullene som nå blir 67 år er også
større enn de vi har hatt de siste årene, noe som i seg selv
vil gjøre at antallet som trekker seg ut av arbeidsstyrken
og går av med pensjon vil være høyere. I motsatt retning
trekker endring i pensjonsreglene for personer som i 2009
fyller 67 og 68 år som har relativt høy arbeidsinntekt ved
siden av alderspensjonen.

// Utviklingen på arbeidsmarkedet // Rapport Nr 4 // 2008



OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE
NAV gjennomfører hvert år to bedriftsundersøkelser, en
om våren og en om høsten. I undersøkelsen som går om
høsten er utvalget mindre enn i vårens undersøkelse. Det
vil derfor kun presenteres resultat på landsnivå, og ikke
for hvert fylke slik som i vårundersøkelsen. 
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NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008
AV: SIGRID MYKLEBØ OG JOHANNES SØRBØ

SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN

NAVs bedriftsundersøkelse som ble gjennomført i høst, gjenspeiler omslaget som er skjedd i norsk økonomi. Under -
søkelsen foregikk etter at finanskrisen toppet seg i september. Bedriftene har nå vesentlig lavere sysselsettingsforvent-
ninger enn de hadde for ett år siden. Spesielt er bedriftene innen bygg og anlegg betydelig mer pessimistiske. Mens halv-
parten av bedriftene i denne næringen ventet økt sysselsetting i fjor, og kun fem prosent forventet redusert sysselsetting,
forventer nesten halvparten av bedriftene nå redusert sysselsetting. Også innen hotell- og restaurantnæringen, transport,
varehandel og store deler av industrien, er nå sysselsettingsforventningene klart lavere enn i fjor. 

IKT-bedriftene er, sammen med produksjon av elektronikk, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og
bedriftene innen bergverksdrift og utvinning av olje og gass, de mest optimistiske. Over 40 prosent av disse bedriftene
venter økt sysselsetting det neste året. Innen kommunikasjon, produksjon av trevarer, undervisning og anleggsnæringen
er det nå flere bedrifter som venter redusert sysselsetting enn det er som venter økt sysselsetting.

I høstens undersøkelse oppgir 36 prosent av bedriftene at de har rekrutteringsproblem, og 16 prosent sier at proble-
mene er så alvorlige at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Mangelen på arbeidskraft summerer seg i høst til
88 700 personer, noe som er 43 700 lavere enn for ett år siden. Det er størst mangel på ulike typer fagarbeidere innen
bygg og anlegg og industri, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, sykepleiere, ulike typer ingeniører samt forsikringskon-
sulenter og ulike typer sjåfører. Mangelen på sykepleiere og hjelpepleiere er nå betydelig høyere enn for ett år siden.

Omslaget i norsk økonomi slår også med hensyn til behovet for utenlandsk arbeidskraft. I alt svarer 11 prosent av
bedriftene at de forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet det neste året. Innen bygg og anlegg har andelen gått
ned fra 18 til 8 prosent det siste året, og behovet for utenlandsk arbeidskraft har også gått mye ned innen eiendomsdrift
og forretningsmessig tjenesteyting, jordbruk, skogbruk og fiske og innen industrien. Dette henger sammen med at flere
bedrifter nå forventer å måtte nedbemanne det neste året, mens færre bedrifter svarer at de regner med å bli flere ansatte
i løpet av det neste året.

Formålet med bedriftsundersøkelsene er at de skal gi
kunnskap om etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og
samtidig kunne si noe om næringslivets og offentlige eta-
ters behov for ulike typer arbeidskraft i den nærmeste
framtid. Denne kunnskapen bidrar til at NAV kan yte
bedre service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Resultatene fra NAVs to årlige bedriftsundersøkelser vil ikke
være sammenlignbare. Etterspørselen etter arbeidskraft vari-
erer med årstiden, og dette vil også gjelde mangelen 
på arbeidskraft. Målt ved tilgangen på ledige stillinger er det
et klart sesongmønster i etterspørselen etter arbeidskraft.
Tilgangen på ledige stillinger er høyest i perioden mars til
mai, noe som til en viss grad kan forklares med utlysing av
sommerjobber. Videre øker tilgangen på ledige stillinger de
første månedene på høsten, før den gjerne går ned fram mot
desember. Det at den ene bedriftsundersøkelsen er i
mars/april, mens den andre er i september/oktober vil altså i

seg selv gjøre at resultatene ikke er sammenlignbare.
Datainnsamlingen i de to undersøkelsene er også ulik. 

I vårundersøkelsen har NAVs fylkeskontor ansvaret for
datainnsamlingen. Denne undersøkelsen foregår i all hoved -
sak postalt, men fylkene kan også benytte telefon eller
bedriftsbesøk for å innhente svar. I høstens undersøkelse har
TNS Gallup stått for datainnsamlingen. I høstens undersø-
kelse foregikk utsending av spørreskjema både postalt, men
også per e-post. Dette kan påvirke både hvem som svarer og
hva som svares, og vil dermed også bidra til at resultatene fra
de to undersøkelsene ikke kan sammenlignes med hverandre.

Sammenlignbarhet mellom vår- og høst undersøkelsen
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Også for allmennheten og andre beslutningstakere gir
NAVs bedriftsundersøkelse nyttig informasjon om tilpas-
ningsproblemene på arbeidsmarkedet.

I høst svarte 2 396 bedrifter på NAVs bedriftsundersøkelse,
noe som ga en svarprosent på 67. Undersøkelsen ble gjennom-
ført fra slutten av september til slutten av oktober 2008. 

Det stilles i alt seks spørsmål i undersøkelsen.
Spørsmålene avdekker bedriftenes anslag på antall ansatte
om ett år i forhold til i dag, hvilke næringer som venter
særlig stor etterspørsel etter arbeidskraft, om bedriftene
forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet det neste
året, og om bedriftene i dag har rekrutteringsproblem
innenfor spesifikke yrker. For mer om metoden som
benyttes i NAVs bedriftsundersøkelse, se det metodiske
vedlegget.

LAVERE SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER
BLANT BEDRIFTENE
Etter en oppgangskonjunktur som har vart siden somme-
ren 2003, har konjunkturene nå snudd i Norge. Tilgangen
på ledige stillinger har gått ned siden november i fjor og
arbeidsledigheten øker raskt. Da bedriftsundersøkelsen
ble gjennomført i fjor høst, var vi inne i en periode med
rekordhøy sysselsettingsvekst og en arbeidsledighet som
fortsatt var på vei ned. Bedriftene var da svært optimis-
tiske, og 38 prosent av bedriftene ventet økt sysselsetting
det neste året. I høstens undersøkelse ser vi at bedriftene
har klart lavere forventninger enn de hadde i fjor, og ande-
len som forventer økt sysselsetting er nå nede i 28 prosent.
Samtidig har andelen som venter redusert sysselsetting økt

Yrker og næringer
Vi vil presentere en del resultater for ulike yrker og
næringer. Det er viktig å merke seg at inndelingen i yrker
og næringer bygger på forskjellige klassifiseringsprinsip-
per. Næring viser hva slags produksjon som hovedsakelig
foregår i virksomheten, mens yrkesbetegnelsen viser hva
slags arbeidsoppgaver som tilfaller en sysselsatt. Innenfor
den enkelte næring vil det finnes et bredt spekter av yrker.
NAV har ingen statistisk oversikt over hvordan yrkene for-
deler seg under næringsgruppene. 

Tabell 1: 
Sysselsettingsforventninger: Prosentandel bedrifter
som forventer økning i, nedgang i, eller uendret
sysselsetting.

Nedgang Uendret Økende Netto
økning

2007 Høst 7 55 38 31
2008 Høst 12 59 28 16

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE

NAVs sysselsettingsbarometer
Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider et sysselset-
tingsbarometer basert på resultatene fra undersøkelsen.
Tallverdien i sysselsettingsbarometeret viser nettoøk-
ningen, og er differansen mellom prosentvis andel bedrif-
ter som oppgir at de forventer vekst i sysselsettingen og
prosentvis andel bedrifter som forventer nedgang.
Nettoøkningen er en indikasjon på virksomhetenes opti-
misme det kommende året. En høy verdi på sysselsettings-
barometeret er et tegn på stor etterspørsel etter arbeids-
kraft.

Sysselsettingsbarometeret bygger på bedriftenes vurde-
ringer av den forventede størrelsen på arbeidsstokken i det
kommende året. På bakgrunn av bedriftenes anslag er
besvarelsene sortert etter andel bedrifter innenfor den
enkelte næring som forventer økning, nedgang og uendret
sysselsetting om ett år. Barometerets tallgrunnlag er derfor
ikke påvirket av hvor mange personer en eventuell endring
i sysselsettingen summerer seg til.

Rekrutteringsproblem har en viss effekt på sysselset-
tingsbarometeret. På bakgrunn av erfaring fra tidligere
bedriftsundersøkelser vet vi at bedriftene ikke tar tilstrek-
kelig hensyn til begrensninger på tilbudssiden i arbeids-
markedet. Dette kan påvirke realisert sysselsetting. 
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Figur 1: 
NAVs sysselsettingsbarometer: Nettoandelen virk-
somheter som forventer økning i sysselsettingen,
fordelt på næringer.

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE
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med fem prosentpoeng (se tabell 1). Målt ved NAVs sys-
selsettingsbarometer er det kun innen næringen andre
sosiale og personlige tjenester, samt deler av industrien, at
bedriftene nå er mer optimistiske enn de var for ett år
siden (se figur 1). Dette bekrefter at det har skjedd et skifte
på arbeidsmarkedet, og tyder på at sysselsettingsveksten
vil gå ned i tiden fremover.   

Stort fall i forventningene i bygge- og
anleggsnæringen
Det siste året har både boligprisene og boliginvesteringene
falt. Fra oktober i fjor til oktober i år har boligprisene gått
ned med over sju prosent, mens det per august var en ned-
gang i antallet påbegynte boliger hittil i år på over 20 pro-
sent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Det er også
innen bygge- og anleggsnæringen at arbeidsledigheten har
økt mest det siste året. Ved utgangen av november var det
2 200 flere arbeidsledige enn for ett år siden, en økning på
73 prosent. 

Mens det i fjorårets undersøkelse kun var fem prosent
av bedriftene innen bygg og anlegg som ventet redusert
sysselsetting, er det i år hele 22 prosent av bedriftene som
gjør dette. Spesielt er bedriftene innen anleggsvirksomhet
pessimistiske i årets undersøkelse. Fallet i boligprisene og
boliginvesteringene, et høyere rentenivå og økt usikkerhet
på grunn av finanskrisen, er trolig viktige forklaringer på
den sterke nedgangen i bedriftenes forventninger.

Lavere forventninger også i hotell- og 
restaurantnæringen
2007 ble et rekordår for hotell- og restaurantnæringen.
Omsetningen økte med nesten 11 prosent, og sysselset-

tingen steg med 6,5 prosent fra 2006. Hittil i år viser imid-
lertid overnattingsstatistikken en liten nedgang i antallet
overnattinger ved norske hotell, og i årets bedriftsunder -
søkelse er også bedriftene innen hotell- og restaurant -
næringen mindre optimistiske enn de var i fjor. Det er fort-
satt om lag 10 prosent som forventer redusert sysselsetting
det neste året, mens andelen bedrifter som venter økt syssel-
setting har gått ned fra 51 prosent i fjor til 29 prosent i år.

Økt usikkerhet innen varehandel
Sterk sysselsettingsvekst, god reallønnsutvikling og lav
rente har bidratt til økt sysselsetting innen varehandel de
siste årene. Nå er imidlertid rentenivået høyere, arbeids -
ledigheten stigende og sysselsettingsveksten avtagende,
noe som bidrar til økt usikkerhet innen denne næringen. 
I høstens bedriftsundersøkelse er det likevel kun åtte pro-
sent av bedriftene som venter redusert sysselsetting det
neste året, mens 24 prosent av bedriftene venter økt sys-
selsetting. Bedriftene er dermed klart mindre optimistiske
og mer usikre på utviklingen enn de var i fjor.

Fortsatt stor optimisme innen eiendomsdrift
og forretningsmessig tjenesteyting
Innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting er
det nesten 40 prosentpoeng flere bedrifter som forventer økt
sysselsetting enn som forventer redusert sysselsetting. Dette
er en nedgang på 10 prosentpoeng fra i fjor, men det viser
at bedriftene fortsatt er svært optimistiske innen denne
næringen. Det er kun innen produksjon av elektronikk at det
er større optimisme knyttet til sysselsettingsutviklingen. 

Virksomheter som spesialiserer seg på utleie av
arbeidskraft, er kategorisert i næringsgruppen forretnings-
messig tjenesteyting. Disse virksomhetene har hatt en
betydelig økning i sysselsettingen de siste årene, noe som
i stor grad har sammenheng med behovet for å rekruttere
utenlandsk arbeidskraft til blant annet bygge- og anleggs-
bransjen og deler av industrien. Mange av virksomhetene
innen forretningsmessig tjenesteyting driver også med
utleie av arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren, hvor
etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt er høy ifølge
bedriftsundersøkelsen. Antallet sysselsatte innenfor for-
retningsmessig tjenesteyting har økt med seks prosent det
siste året. 

Stor forskjell på de ulike industrinæringene
For industrien samlet sett, er forventningene nå klart
lavere enn de var for ett år siden. Det er imidlertid stor for-
skjell på de ulike undergruppene innenfor industrien.
Innen produksjon av elektronikk er bedriftene svært opti-
mistiske, og halvparten av disse bedriftene venter økt sys-

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Bygg Anlegg Totalt for alle 
næringer 

2007 

2008 

Figur 2: 
NAVs sysselsettingsbarometer: Nettoandelen virk-
somheter innen bygge- og anleggsnæringen som
forventer økning i sysselsettingen.

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE
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selsetting det neste året, mens kun fem prosent venter en
nedgang i sysselsettingen. Disse bedriftene er dermed noe
mer optimistiske enn i fjor, og dette er den klart mest opti-
mistiske industrinæringen. Også innen produksjon av
nærings- og nytelsesmidler og treforedling og grafisk pro-
duksjon er forventningene om lag som for ett år siden,
men disse var da to av de tre industrinæringene hvor for-
ventningene var lavest. 

For de andre undergruppene i industrien er syssel -
settingsforventningene markert lavere enn de var for ett år
siden. Størst endring har det vært innen produksjon av tre-
varer, hvor det i høst kun er 17 prosent av bedriftene som
venter økt sysselsetting, mens hele 26 prosent venter redu-
sert sysselsetting. Mens det for ett år siden var 34 prosent-
poeng flere bedrifter som ventet økt sysselsetting enn
redusert, er det altså nå 9 prosentpoeng flere som venter
nedgang enn økning. Den store endringen henger sammen
med at trevareindustrien er underleverandør til byggenæ-
ringen som nå går betydelig dårligere enn for ett år siden.

Lavere forventninger også innenfor offentlig
sektor
Sysselsettingsforventningene i årets undersøkelse er også
lavere innen offentlig forvaltning, undervisning og helse
og sosiale tjenester enn de var i fjorårets undersøkelse.
Innen undervisning er det nå flere bedrifter som venter

redusert sysselsetting enn det er som venter økt syssel -
setting. Også i vårundersøkelsene har offentlig sektor, og
da spesielt undervisning, hatt lave forventninger. Dette
kan henge sammen med usikkerhet knyttet til utviklingen
i kommuneøkonomien, som vil være svært avgjørende for
sysselsettingsutviklingen innen undervisning.

Dårligere tider for kommunikasjon
Innenfor næringsgruppen kommunikasjon venter 31 pro-
sent av bedriftene en reduksjon i antallet ansatte det neste
året. Bare 17 prosent venter en økning i antall ansatte, mens
halvparten av bedriftene forventer å opprettholde syssel -
settingen på dagens nivå. Også i fjor hadde bedriftene innen
kommunikasjon negative forventninger til sysselsettings -
utviklingen, og i følge AKU har også sysselsettingen innen
post og telekommunikasjon gått noe ned fra 3. kvartal i fjor
til 3. kvartal i år. De svake tallene fra årets bedriftsunder -
søkelse tyder på at denne utviklingen vil fortsette.

Høye forventninger innen IKT-sektoren
Etter en turbulent periode med mange konkurser og høy
arbeidsledighet blant personer med IKT-bakgrunn, har
aktiviteten innenfor sektoren tatt seg sterkt opp de siste
fire årene. I høstens bedriftsundersøkelse venter om lag 63
prosent av bedriftene flere sysselsatte i løpet av det kom-
mende året, mens bare seks prosent venter færre ansatte i
egen bedrift. Det ser dermed ikke ut til at finanskrisen har
gitt utslag for IKT-bedriftene så langt. Vi har imidlertid få
svar fra bedrifter innen denne sektoren, noe som gjør at
disse anslagene er mer usikre enn anslagene for andre
næringer.
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Figur 3: 
NAVs sysselsettingsbarometer: Nettoandelen virk-
somheter innen industrien som forventer økning i
sysselsettingen.

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Bedrifter innen IKT-sektoren Totalt for alle næringer 

2007 

2008 

Figur 4:
NAVs sysselsettingsbarometer: Nettoandelen virk-
somheter innen IKT som forventer økning i syssel-
settingen.
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Behovet for utenlandsk arbeidskraft går sterkt
ned i bygge- og anleggsnæringen

Gjennom de siste årenes høykonjunktur har det vært en
betydelig tilførsel av utenlandsk arbeidskraft, og da særlig
til bygge- og anleggsnæringen og til deler av industrien.
Når konjunkturene nå snur, er det grunn til å tro at arbeids-
innvandringen også vil avta.  

I høstens bedriftsundersøkelse har vi spurt bedriftene
om de tror de vil ha behov for utenlandsk arbeidskraft i
løpet av det kommende året. 11 prosent av bedriftene sva-
rer ja på dette spørsmålet, en nedgang på tre prosentpoeng
fra i fjor (se figur 5).

Innenfor jordbruk, skogbruk og fiske svarer 27 prosent av
bedriftene at de forventer å ha behov for å rekruttere uten-
landsk arbeidskraft på ett års sikt. Dette skyldes trolig behovet
for sesongarbeidskraft i jordbruket, der bruken av og tilgangen
på norsk arbeidskraft har gått betydelig ned de siste årene. 

Også innenfor hotell- og restaurantnæringen er det en
betydelig andel av bedriftene (20 %) som har behov for
utenlandsk arbeidskraft det neste året. Denne næringen er
også preget av store sesongmessige variasjoner i behovet
for arbeidskraft, noe som innebærer et stort behov for
utenlandsk arbeidskraft når aktiviteten er på det høyeste. 

Innen industrien og bygge- og anleggsnæringen har 
behovet for utenlandsk arbeidskraft falt markert fra i fjor. 
I år svarer 15 prosent av industribedriftene at de har behov
for utenlandsk arbeidskraft det neste året, en nedgang på
seks prosentpoeng fra i fjor. I bygge- og anleggsnæringen
har andelen gått ned fra 18 til 8 prosent. Den klare ned-
gangen må ses i sammenheng med at langt flere bedrifter
innen disse næringene nå venter å nedbemanne, og langt
færre forventer å øke sysselsettingen det kommende året.
Innen industrien er det likevel stor forskjell på de ulike
undergruppene. Innen produksjon av næringsmidler sva-
rer 33 prosent av bedriftene at de vil ha behov for uten-
landsk arbeidskraft det kommende året, mens det innen
produksjon av maskiner er 21 prosent som oppgir dette.
Minst behov for å rekruttere fra utlandet er det innen pro-
duksjon av tekstil- og lærvarer (4 %) og innen treforedling
og grafisk industri (6 %) (se figur 6).

FORTSATT STOR MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT

I bedriftsundersøkelsen ber vi bedriftene svare på om de har
rekrutteringsproblem. I høst svarte 36 prosent av bedriftene at
de har slike problem, og 16 prosent svarte at rekrutteringspro-
blemene er alvorlige. Med alvorlige rekrutteringsproblem
menes at rekrutteringsproblemene har medført at bedriften nå
har færre ansatte enn den ellers ville hatt. På bakgrunn av
bedriftenes svar, har Arbeids- og velferdsdirektoratet estimert
mangelen på arbeidskraft høsten 2008 til 88 700 personer.    
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Figur 5:
Andel bedrifter innenfor den enkelte næring som
forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet
kommende år. 
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Figur 6:
Andel bedrifter innenfor ulike undergrupper i
industrien som forventer å rekruttere arbeidskraft
fra utlandet kommende år. 
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HVILKE NÆRINGER HAR STØRST MANGEL 
PÅ ARBEIDSKRAFT? 

Rekrutteringsproblemene varierer betydelig mellom
næringene. Bygge- og anleggsnæringen har flest bedrifter
med rekrutteringsproblem. 28 prosent av bedriftene i
denne næringen oppgir å ha alvorlige rekrutteringspro-
blem. Dette er en nedgang på 15 prosentpoeng fra høsten
2007, men behovet for arbeidskraft er fortsatt betydelig.

Målt i antall personer, er mangelen størst innen eien-
domsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, hvor det nå
mangler 36 000 personer. Dette er en liten økning siden i

fjor høst. I de fleste andre næringer har mangelen gått ned
det siste året. Mangelen har gått mest ned innen vare -
handel, undervisning, transport og kommunikasjon.

Utvalgte næringer
Bygge- og anleggsnæringen

Aktiviteten innenfor bygge- og anleggsnæringen har blitt
tydelig dempet den siste tiden, og det er særlig ordretil-
gangen på nye boliger som har gått ned. Bygg og anlegg
er også den næringsgruppen hvor ledigheten har økt mest
det siste året. Samtidig har mangelen på arbeidskraft
avtatt kraftig. Bedriftene innenfor denne næringen mang-
ler nå 12 100 personer. Dette er under halvparten av hva
de manglet for ett år siden. Arbeidsmarkedet innenfor
bygg og anlegg er likevel fortsatt stramt, som vi ser av
stramhetsindikatoren i tabell 2. Innen bygg og anlegg er
det størst mangel på rørleggere og VVS-montører, elektri-
kere og elektronikere, anleggsmaskinførere, tømrere og
forskalingssnekkere. Mangelen på tømrere har imidlertid
gått ned fra 6 000 til 2 000 det siste året.

Industrien

Industribedriftene mangler i følge bedriftsundersøkelsen
7 100 personer. Dette viser en kraftig nedgang siden høs-
ten 2007, da det manglet 13 900 personer. Mangelen er
størst innen produksjon av maskiner, med 4 200 perso-
ner. 34 prosent av bedriftene i denne industrigruppen
melder at de har alvorlige problem med rekruttering.
Innen produksjon av metallvarer har 22 prosent av
bedriftene alvorlige rekrutteringsproblem, og mangelen
summerer seg til 1 300 personer. Andelen bedrifter som
melder om alvorlige rekrutteringsproblemer, er lavest
innen trevarer, nærings- og nytelsesmidler og tekstil- og
lærvarer.

Industribedriftene melder om mangel på faglært

Mangel på arbeidskraft – Definisjon
For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringspro-
blem, er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall
personer. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedrifts-
undersøkelse definert av en sekvens bestående av i alt tre
spørsmål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har
rekrutteringsproblem. Dersom svaret er positivt, bes
bedriften om 2) å oppgi om rekrutteringsproblemene er av
en slik karakter at antall ansatte er lavere enn det ellers
ville vært. Bedriften bes deretter om 3) å oppgi hvor mange
personer dette omfatter, og hvilke yrker dette gjelder.
Mangel på arbeidskraft hos den enkelte bedriften blir defi-
nert som antall personer bedriften velger å oppgi i det siste
spørsmålet. 

I undersøkelsen blir bedriftene også bedt om å oppgi
sysselsettingsbehovet i fremtiden. Dette gir oss et anslag
på fremtidig etterspørsel etter arbeidskraft, i motsetning til
spørsmålet som avdekker mangel på arbeidskraft som kart-
legger et øyeblikksbilde. Disse to forholdene på arbeids-
markedet knytter seg derfor til to forskjellige tidspunkter,
noe som kan bidra til at bedriftenes optimisme og rekrutte-
ringsproblem kan være i utakt.

Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mangelen på
arbeidskraft og antall sysselsatte. Et høyt forholdstall indike-
rer et stramt arbeidsmarked, noe som isolert sett indikerer et
problem med å rekruttere arbeidskraft til virksomhetene.

Det presenteres to stramhetsindikatorer. Én for yrker
(STYRK) og én for næringsgrupper (NACE). I begge stram-
hetsindikatorene er antall personer virksomhetene mangler
(telleren) basert på resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse
høsten 2008. Sysselsettingstallene (nevneren) for yrkesgrup-
peringer er hentet fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraft-
undersøkelser. Siste tilgjengelige sysselsettingstall er fra
2007. For næringsgrupperinger er kilden for sysselsettingstal-
lene Enhetsregisteret. Når det gjelder sysselsetting på lands-

nivå, er totaltallet hentet fra Statistisk sentralbyrås arbeids-
kraftundersøkelser.

Stramhetsindikatoren er ikke nødvendigvis direkte sam -
menlignbar mellom næringer som i hovedsak befinner seg i
offentlig sektor og næringer som i hovedsak befinner seg i
privat sektor. Mens private bedrifter trolig uttaler seg om
mangelen på arbeidskraft ut fra faktisk behov, vil offentlige
bedrifter i større grad forholde seg til budsjettmidler og ram-
mevilkår når de svarer på hvor mange personer de mangler.
Dette er en viktig årsak til at næringer som offentlig forvalt-
ning, undervisning og helse og sosiale tjenester har en såpass
lav stramhetsindikator. Denne forskjellen mellom offentlig
og privat sektor gjelder også de enkelte yrkesgrupper.

Stramhetsindikatoren
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arbeidskraft, slik som elektrikere og elektronikere, svei-
sere og platearbeidere. I tillegg er det mangel ingeniører
og teknikere.

Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting

Mangelen på arbeidskraft innen eiendomsdrift og forret-
ningsmessig tjenesteyting summerer seg til 36  000 perso-
ner, en liten økning siden i fjor høst. Dette var også blant
de mest optimistiske næringene i forhold til sysselsettings-
forventninger i høstens undersøkelse. Nasjonalregn skaps -
tall for 3. kvartal viser at forretningsmessig tjenesteyting
var blant de sterkeste bidragsyterne til veksten i brutto -
nasjonalproduktet for Fastlands-Norge fra 2. kvartal til 
3. kvartal. Dette er trolig en viktig grunn til at bedriftene i

denne næringen har svart som de har gjort i høstens
bedriftsundersøkelse.

Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting er en
sammensatt næringsgruppe som omfatter blant annet 
forskjellige typer konsulentvirksomheter, rengjørings -
bedrifter og bedrifter som driver utleie av arbeidskraft.
Eks empler på yrkesgrupper det er mangel på i denne nær -
ingen, er ingeniører og teknikere, sykepleiere og rengjø-
ringspersonale.

Selv om eiendomsdrift og forretningsmessig tjeneste -
yting er en stor næring, utgjør en mangel på 36 000 perso-
ner et betydelig rekrutteringsproblem. Målt ved stramhets-
indikatoren, er det i denne næringen arbeidsmarkedet er
strammest, som vi ser av tabell 2. 

Tabell 2: 
Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer. Høsten 2008.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Jordbruk, skogbruk og fiske 2 600 2 700 8,4 8,5 16 16
Bergverksdrift og utvinning av olje og gass 700 300 1,9 0,8 28 21
Industrien 13 900 7 100 5,3 2,7 26 17
- Nærings- og nytelsesmidler 900 300 1,9 0,7 17 7
- Tekstil- og lærvarer 300 100 4,9 1,1 25 12
- Trevarer 700 100 4,5 0,7 26 7
- Treforedling og grafisk 100 300 0,2 0,9 3 13
- Petroleum og kjemisk produksjon 200 100 0,7 0,6 18 19
- Produksjon av andre industrivarer 1 000 500 4,6 2,2 18 15
- Produksjon av metallvarer 2 000 1 300 5,9 3,7 38 22
- Produksjon av maskiner 7 900 4 200 12,2 6,0 48 34
- Produksjon av elektronikk 900 300 4,4 1,3 31 24
Kraft- og vannforsyning 300 400 1,8 2,9 18 24
Bygg og anlegg 22 300 12 100 14,5 7,2 43 28
Varehandel 21 500 6 700 6,3 1,9 17 10
Hotell og restaurant 5 700 3 600 7,0 4,3 33 21
Transport 12 800 5 300 11,2 4,4 25 15
Kommunikasjon 1 500 600 3,8 1,5 13 10
Finans/tjenesteyting 600 1 100 1,2 2,4 21 10
Eiendomsdrift/forretningsmessig tjenesteyting 33 200 36 000 13,1 12,6 24 24
Offentlig forvaltning 3 100 3 000 2,2 2,0 25 15
Undervisning 2 400 900 1,3 0,5 12 9
Helse og sosiale tjenester 9 900 7 500 2,2 1,6 19 15
Andre sosiale og personlige tjenester 1 900 1 100 2,3 1,3 17 9

I alt 132 400 88 700 5,6 3,6 22 16

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE.
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Varehandel

Innen varehandel har mangelen på arbeidskraft gått kraf-
tig ned siden i fjor. Til sammen mangler bedriftene innen
varehandel 6 700 personer. Dette er under en tredel av
mangelen i fjor høst. Bare 10 prosent av bedriftene har
oppgitt at de har alvorlige rekrutteringsproblem, mot 17
prosent i fjor.

Hotell- og restaurantnæringen

Bedriftene innen hotell- og restaurantnæringen melder om
en mangel på 3 600 personer, og det er spesielt kokker og
rengjøringspersonale bedriftene har problem med å få
rekruttert. 21 prosent av bedriftene i denne næringen har
svart at de har alvorlige rekrutteringsproblem, mot 33 pro-
sent for ett år siden.

Offentlig forvaltning

Mangelen på arbeidskraft innen offentlig forvaltning sum-
merer seg i høst til 3 000 personer, og ligger dermed på
samme nivå som i fjor høst. Innen offentlig forvaltning er
det blant annet mangel på fengselsbetjenter, ingeniører og
teknikere. 

Undervisning

Det mangler 900 personer innenfor undervisningssekto-
ren. Sett i forhold til sysselsettingsnivået, er rekrutterings-
problemene innen undervisning svært små.

Skolene skiller seg ut med små rekrutteringsproblem
også i vårundersøkelsene. Dette har sammenheng med at
vårens bedriftsundersøkelse gjennomføres i en periode
hvor få skoler har behov for å rekruttere. Høstens under-
søkelse ble gjennomført fra slutten av september til slutten
av oktober, noe som tilsier at situasjonen vil være den
samme også i denne undersøkelsen. Skolene vil på dette
tidspunktet i stor grad ha fylt opp de ledige stillingene de
eventuelt har hatt ved skolestart, og har derfor i liten grad
rekrutteringsproblem. Dette kan bidra til for lave anslag
for mangelen på arbeidskraft innen undervisningssekto-
ren. 

Det ble heller ikke i årets bedriftsundersøkelse funnet
noen mangel på førskolelærere. Dette til tross for at det
spesielt i storbyene er stor etterspørsel etter førskole -
lærere, samtidig som arbeidsledigheten er svært lav. Dette
kan komme av at vi i bedriftsundersøkelsen ikke proble-
matiserer i hvilken grad barnehagene og skolene ansetter
ufaglært arbeidskraft. Barnehagene vil i stor grad ansette
barnehageassistenter dersom de ikke får førskolelærere,
og vil dermed gjerne svare nei på om de har så alvorlige
rekrutteringsproblem at de har færre ansatte enn de ellers
ville hatt. Dette gjør at resultatene for undervisningssekto-
ren ikke er sammenlignbare med resultatene for de andre
næringene.

Helse og sosiale tjenester

Virksomhetene innen helse- og sosialtjenester mangler
7 500 personer i følge høstens bedriftsundersøkelse.
Stramhetsindikatoren viser imidlertid at rekrutteringspro-
blemene innen helse- og sosiale tjenester fortsatt er godt
under gjennomsnittet for alle næringer. 

REKRUTTERINGSPROBLEM FORDELT 
PÅ YRKER

I bedriftsundersøkelsen har vi bedt bedriftene om å oppgi
hvilke yrkesgrupper de har så store problemer med å
rekruttere, at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt.
De er også bedt om å oppgi hvor mange ansatte dette
dreier seg om. Ved hjelp av svarene på dette spørsmålet,
beregnes mangelen innenfor de enkelte yrker.

Tabell 3 viser mangel på arbeidskraft innenfor de yrkes-
gruppene der mangelen på arbeidskraft er størst. Det fore-
ligger ikke beregninger for alle yrkesgrupper. Dette fordi
mangelen på arbeidskraft ikke kan estimeres innenfor
yrker der det kun er et fåtall bedrifter i utvalget som har
oppgitt mangel på arbeidskraft. I de fleste slike tilfeller må
vi forvente at et fåtall observasjoner i utvalget reflekterer
at det er liten mangel innenfor dette yrket. Et fåtall obser-
vasjoner kan likevel summere seg til et betydelig antall
personer. Det kan derfor være mangel på arbeidskraft
innenfor en yrkesgruppe selv om yrket ikke er oppført i
tabell 3. Ettersom NAVs bedriftsundersøkelse er en
utvalgsundersøkelse, vil det være usikkerhet knyttet til
estimatene på mangel. Usikkerheten kan variere fra yrke
til yrke. 

Tabell 4 viser den relative mangelen på arbeidskraft
fordelt på yrkesgrupper. Det absolutte tallet over mangel
på arbeidskraft vil ha sammenheng med hvor stor yrkes-
gruppen er, mens det relative tallet tar hensyn til ulik stør-
relse på yrkesgruppene. Den relative mangelen er presen-
tert i form av en stramhetsindikator (se egen ramme
tidligere i artikkelen). Eksempelvis kan en mangel på
1 350 platearbeidere være like virksomhetskritisk som en
mangel på 3 600 rørleggere, ettersom arbeidsstyrken for
den siste gruppen er langt større. Vi ser derfor også på for-
holdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og antall 
sysselsatte i yrkene og benevner dette som stramhetsindi-
katoren. 

I spørsmålet som avdekker mangel, bes bedriftene ta
stilling til om rekrutteringsproblemene er av en slik art at
man har færre ansatte enn man ellers ville hatt. Innenfor
enkelte yrker kan det benyttes ufaglært arbeidskraft uten
at dette i bedriftsundersøkelsen blir registrert som et alvor-
lig rekrutteringsproblem. På den annen side vil enkelte
arbeidsgivere ønske seg ansatte med kompetanse utover
det som er normalt innenfor en yrkesgruppe. 
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STYRK STILLING 2007 2008

7134 Rørleggere og VVS-montører 4 800 3 600
7241 Elektrikere, elektronikere o.l. 3 200 3 500
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 1 700 3 450
8331 Anleggsmaskinførere 1 650 3 050
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 9 750 2 800
3412 Forsikringskonsulenter 3 250 2 650
3119 Andre ingeniører og teknikere 1 450 2 400
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 650 2 350
5221/ Butikkmedarbeidere o.l./
5223 Selgere (detalj) 3150 2 350
3231 Sykepleiere 950 2 200
7212 Sveisere 3 700 2 200
7125 Tømrere 6 000 2 000
5122 Kokker 4 600 1 900
8323 Lastebil- og vogntogførere 2 150 1 800
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 800 1 750
7124 Forskalingssnekkere 0 1 600
3116 Ingeniører og teknikere innen olje, 

bergverk og metallurgi 2 250 1 550
3114 Maskiningeniører og -teknikere 1 750 1 500
3113 Elektronikk- og telekommunika-

sjonsingeniører og -teknikere 1 750 1 400
7214 Platearbeidere 3 050 1 350
5162 Fengselsbetjenter 0 1 300
7421 Snekkere 2 200 1 300
6111/6121/6122/ 6130/9210

Gårdbrukere m.fl. 500 1 200
3471 Dekoratører, designere, og reklame-

tegnere 0 1 150
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 1 000 1 150
8224 Operatører innen plastfag og

plastproduksjon 900 1 150
3432 Revisorer (ikke statsautoriserte) og 

regnskapsførere 0 1 050
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 0 1 050
7132 Isolatører og kapslere 600 1 050
8141 Operatører innen produksjon og 

videreforedling av trelastprodukter 1 750 950
2130 Systemutviklere og programmerere 1 900 850
2147 Sivilingeniører (geofag, petroleums-

teknologi, metallurgi o.l.) 300 850
5224 Selgere (engros) 350 800
8322 Buss- og sporvognførere 5 000 800
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter 0 800
2511 Statsautoriserte revisorer 1 200 750
5123 Hovmestere, servitører og 

barkeepere 3 700 750
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 0 750
3111 Bygningsingeniører og -teknikere 2 250 700

STYRK STILLING 2007 2008

3349 Andre yrker innen undervisning 
og pedagogisk arbeid 0 700

7243 Automatikere, tavlemontører, 
viklere og transformatormontører 4 500 700

8251 Grafiske trykkere 0 650
3415 Tekniske og kommersielle 

salgsrepresentanter 950 600
7237 Industrimekanikere 3 750 550
6112 Gartneriarbeidere 1 050 500
7121 Murere m.fl. 1 200 500
7244 Energimontører 550 500
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 1 550 450
3232 Vernepleiere 900 450
4114 Kontormedarbeidere 500 450
2149 Andre sivilingeniører og 

tilsvarende yrker 800 400
2541 Sosial- og siviløkonomer 150 400
3450 Polititjenestemenn 750 400
7311 Instrumentmakere og -reparatører 4 850 400
5134 Tannlegesekretærer 0 350
7432 Skreddere, kjole- og draktsyere, 

modister o.l. 0 350
2114 Geologer og geofysikere 0 300
2145 Sivilingeniører (maskin- og 

marinteknikk) 400 300
8213 Maskinarbeidere 2 350 300
3112 Elkraftingeniører og -teknikere 550 250
3419 Markedsførings- og reklame-

konsulenter 0 250
1312 Ledere innen bergverksdrift, 

industri, kraft- og vannforsyning 0 200
2221 Leger 700 200
3413 Eiendomsmeglere og -forvaltere 0 200
5149 Andre yrker innen personlig 

tjenesteyting 0 200
2141 Sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere 0 150
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 500 150
2310 Universitets- og høgskolelektorer/

-lærere 0 150
5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 2 150 150
7235 Automatikkmekanikere 1 100 150
7412 Bakere og konditorer 800 150
2545 Psykologer 250 100
3120 Dataingeniører og -teknikere 850 100
3341 Yrkesfaglærere og faglærere 

i videregående skole 0 100
7234 Motormekanikere 0 100

Tabell 3: 
Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. Sortert etter antall personer bedriftene mangler. Høsten
2008.

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE.
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Den enkelte virksomhet rapporterer kun om mangel på
arbeidskraft, ikke overskudd av arbeidskraft. Dette betyr
at dersom en bedrift mangler 10 snekkere og en annen
bedrift har et overskudd på 10 snekkere, så vil summen av
dette bli et udekket behov på arbeidskraft på 10 snekkere.
Den estimerte mangelen på 88 700 personer representerer
derfor et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en
viss utstrekning blir dette dekket opp av den løpende til-
gangen av arbeidskraft over tid.

Mangel på fagarbeidere og transportarbeidere

Stramhetsindikatoren i tabell 4 viser at den yrkesgruppen
det er størst mangel på, sett i forhold til antall sysselsatte,
er mekanikere innen flytekniske fag. Markedet er også
stramt når det gjelder fengselsbetjenter og forskalings-
snekkere. Den absolutte mangelen på arbeidskraft er størst
blant rørleggere og VVS-montører, der det mangler 3 600
personer. Det er også stor mangel på elektrikere, elektro-
nikere og lignende (3 500 personer). I tillegg er det stor
mangel på transportarbeidere, slik som anleggsmaskinfø-
rere (3 050), bil-, drosje-, og varebilførere (2 800) og las-
tebil- og vogntogførere (1 800). Sett i forhold til syssel-
settingen, ser vi av tabell 4 at det er ganske store
problemer med å få rekruttert arbeidskraft innen disse
yrkene. Både den absolutte mangelen og stramheten i
arbeidsmarkedet for disse yrkesgruppene er imidlertid på
et betydelig lavere nivå enn i fjor høst.

Bedriftene mangler 850 systemutviklere 

og programmerere

I høstens bedriftsundersøkelse mangler det 850 systemut-
viklere og programmerere. Dette er mindre enn halvparten
av fjorårets mangel. Mangelen på dataingeniører er også
liten, og har gått kraftig ned siden i fjor høst. Rekrut -
teringsproblemene innen disse yrkene er dermed små, sett
i forhold til sysselsettingen. Arbeidsledigheten i IKT-
 sektoren er imidlertid svært lav, samtidig som sysselset-
tingsforventningene er svært høye. 

Stor mangel på ingeniører og sivilingeniører

Bedrifter innen flere næringer melder om problem med å
rekruttere sivilingeniører og ingeniører. Det er stor
mangel på ingeniører innen olje, bergverk og metallurgi
(1 550), maskiningeniører (1 500), elektronikk- og tele-
kommunikasjonsingeniører (1 400), sivilingeniører innen
geofag, petroleumsteknologi og metallurgi (850) og andre
ingeniører (2 400). Mangelen på byggingeniører og sivil-
ingeniører innen bygg og anlegg har imidlertid gått kraf-
tig ned siden i fjor høst.

Ingeniører og sivilingeniører er konjunkturfølsomme
yrkesgrupper hvor arbeidsledigheten vil svinge med kon-
junkturene, og hvor spesielt nyutdannede merker konjunk-
tursituasjonen. Bedriftene innen bygg og anlegg og indus-
tri er langt mindre optimistiske nå enn de var i fjor høst.
Dette gjelder spesielt bygg og anlegg, og vi kan forvente
ytterligere nedgang i mangelen på byggingeniører og
sivilingeniører innen bygg og anlegg.
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STYRK STILLING

7232 Mekanikere innen flytekniske fag 750 37,7 %
5162 Fengselsbetjenter 1 300 37,1 %
7124 Forskalingssnekkere 1 600 36,0 %
2511 Statsautoriserte revisorer 750 32,3 %
6112 Gartneriarbeidere 500 32,0 %
7432 Skreddere, kjole- og draktsyere, 

modister o.l. 350 30,1 %
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 1 150 29,4 %
7129 Anleggsgartnere 1 050 29,2 %
8141 Operatører innen produksjon og 

videreforedling av trelastprodukter 950 28,4 %
7243 Automatikere, tavlemontører, 

viklere og transformatormontører 700 27,9 %
3412 Forsikringskonsulenter 2 650 25,3 %
3119 Andre ingeniører og teknikere 2 400 25,0 %
7214 Platearbeidere 1 350 24,4 %
7134 Rørleggere og VVS-montører 3 600 22,6 %
8224 Operatører innen plastfag og 

plastproduksjon 1 150 21,5 %
7212 Sveisere 2 200 21,2 %
8251 Grafiske trykkere 650 18,8 %
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 3 450 17,9 %
7311 Instrumentmakere og -reparatører 400 17,3 %
3114 Maskiningeniører og -teknikere 1 500 17,2 %
8331 Anleggsmaskinførere 3 050 16,9 %
2147 Sivilingeniører (geofag, 

petroleumsteknologi, 
metallurgi o.l.) 850 16,4 %

5149 Andre yrker innen personlig 
tjenesteyting 200 16,3 %

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, 
bergverk og metallurgi 1 550 16,2 %

3113 Elektronikk- og telekommunika-
sjonsingeniører og -teknikere 1 400 13,8 %

8321 Bil-, drosje- og varebilførere 2 800 12,9 %
7244 Energimontører 500 12,1 %
7241 Elektrikere, elektronikere o.l 3 500 10,1 %
2145 Sivilingeniører (maskin- og 

marinteknikk) 300 9,6 %
7121 Murere m.fl. 500 9,3 %
2114 Geologer og geofysikere 300 9,2 %
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 450 8,9 %
3471 Dekoratører, designere, og 

reklametegnere 1 150 8,6 %
1312 Ledere innen bergverksdrift, 

industri, kraft- og vannforsyning 200 7,9 %
7421 Snekkere 1 300 7,9 %
8213 Maskinarbeidere 300 7,5 %
5122 Kokker 1 900 7,4 %
8323 Lastebil- og vogntogførere 1 800 6,9 %
2149 Andre sivilingeniører og 

tilsvarende yrker 400 6,8 %
7235 Automatikkmekanikere 150 6,5 %
8322 Buss- og sporvognførere 800 6,5 %

STYRK STILLING

5134 Tannlegesekretærer 350 6,1 %
3450 Polititjenestemenn 400 5,8 %
3232 Vernepleiere 450 5,5 %
3349 Andre yrker innen undervisning 

og pedagogisk arbeid 700 5,3 %
7234 Motormekanikere 100 5,0 %
2541 Sosial- og siviløkonomer 400 4,8 %
7412 Bakere og konditorer 150 4,6 %
3111 Bygningsingeniører og -teknikere 700 4,4 %
7125 Tømrere 2 000 4,2 %
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter 800 4,0 %
3112 Elkraftingeniører og -teknikere 250 4,0 %
3231 Sykepleiere 2 200 3,9 %
7237 Industrimekanikere 550 3,4 %
5123 Hovmestere, servitører og 

barkeepere 750 3,2 %
5132 Omsorgsarbeidere og 

hjelpepleiere 2 350 3,0 %
9132 Rengjøringspersonale i 

bedrifter o.l. 1 750 3,0 %
2130 Systemutviklere og programmerere 850 3,0 %
5224 Selgere (engros) 800 2,7 %
6111/6121/6122/ 6130/9210

Gårdbrukere m.fl. 1 200 2,7 %
3415 Tekniske og kommersielle 

salgsrepresentanter 600 2,6 %
3432 Revisorer (ikke statsautoriserte) 

og regnskapsførere 1 050 2,3 %
2141 Sivilarkitekter, by- og 

trafikkplanleggere 150 2,3 %
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 1 050 2,1 %
3413 Eiendomsmeglere og -forvaltere 200 2,0 %
2545 Psykologer 100 1,8 %
3419 Markedsførings- og 

reklamekonsulenter 250 1,6 %
5221/ Butikkmedarbeidere o.l./
5223 Selgere (detalj) 2 350 1,2 %
2221 Leger 200 1,1 %
4114 Kontormedarbeidere 450 1,0 %
3341 Yrkesfaglærere og faglærere 

i videregående skole 100 0,9 %
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 150 0,8 %
2310 Universitets- og høgskolelektorer/

-lærere 150 0,7 %
3120 Dataingeniører og -teknikere 100 0,3 %
5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 150 0,2 %

Tabell 4: 
Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. I antall personer og stramhetsindikator. Sortert etter
stramhetsindikator. Høsten 2008.

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE.

Mangel på arbeidskraft 
i antall personer, 2008

Stramhets-
indikator

Mangel på arbeidskraft 
i antall personer, 2008

Stramhets-
indikator
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VEDLEGG 1: METODISK VEDLEGG

I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av bedrifter fra
Bedrifts- og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). Utvalget
trekkes tilfeldig, men alle bedrifter med mer enn 400
ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle bedrifter med mer
enn 200 ansatte i næringene offentlig forvaltning, under-
visning, helse- og sosialtjenester og andre sosiale og per-
sonlige tjenester med i utvalget. Dette fordi dette ofte er
bedrifter som skiller seg fra andre når det gjelder hvilke
yrker de etterspør. Størrelsen på utvalget er bestemt slik at
det skal sikres representativitet på alle næringer. 

Det stilles i alt seks spørsmål i undersøkelsen. Bedriftene
blir bedt om å svare enten postalt eller per e-post.
Spørsmålene i undersøkelsen gir anslag på bedriftenes sys-
selsettingsforventninger for det kommende året, om bedriften
forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, og om bedrif-
ten har rekrutteringsproblem innenfor spesifikke yrker.

I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal presen-
teres i form av andeler, og ikke i form av absoluttverdier,
vektes resultatene. Et eksempel på en slik problemstilling
er kartlegging av andel bedrifter som forventer sysselset-
tingsvekst i det kommende år. Ettersom næringene varie-
rer i størrelse, er det nødvendig å tildele de store næring-
ene mer vekt enn de små. Vektingen konstrueres ut fra
forholdet mellom antall bedrifter i næringen og antall

bedrifter totalt. Ettersom utvalget har en overrepresenta-
sjon av store bedrifter, må resultatene innenfor hver
næring vektes også i forhold til andelen små og store
bedrifter i populasjonen.

Mangel på arbeidskraft estimeres ved hjelp av en
modell som tar hensyn til bedriftenes geografiske kjenne-
tegn, næringsvise kjennetegn, antall ansatte og observert
mangel. Resultatet brukes til å predikere mangelen på
arbeidskraft i de bedriftene som ikke ble tatt inn i utvalget.

Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo mer
detaljert kjennetegn det søkes på, dess større er usikkerhe-
ten knyttet til estimatet. Det er med andre ord større usik-
kerhet knyttet til estimatene for mangel per yrke enn
mangel per næring, fordi det her vil være færre observa-
sjoner. Det er også større usikkerhet knyttet til anslagene i
høstens undersøkelse enn vårens fordi vi om høsten har et
atskillig mindre utvalg.

NAV har beregnet konfidensintervall for estimert
mangel på arbeidskraft. Den faktiske mangel vil med 90
prosent sannsynlighet ligge innenfor de respektive konfi-
densintervallene som er presentert i figuren under.
Nederste mulige grense for et konfidensintervall kan ikke
være lavere enn observert mangel i utvalget.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan kontaktes dersom det
ønskes mer utdypende informasjon om estimering av mangel
på arbeidskraft og beregning av konfidensintervaller.

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

50000 

Jo
rd

br
uk

,s
ko

gb
ru

k 
og

 fi
sk

e

B
er

gv
er

ks
dr

ift
 o

g 
ut

in
ni

ng
 a

v 
ol

je
 o

g 
ga

ss

In
du

st
rie

n 
to

ta
lt

N
æ

rin
gs

 o
g 

ny
te

ls
em

id
le

r

Te
ks

ti
l- 

og
 læ

rv
ar

er

Tr
ev

ar
er

Tr
ef

or
de

lin
g 

og
 g

ra
fis

k

Pe
tr

ol
eu

m
 o

g 
kj

em
is

k 
pr

od
uk

sj
on

Pr
od

. a
v 

an
ne

n 
in

du
st

riv
ar

er

Pr
od

.a
v 

m
et

al
lv

ar
er

Pr
od

uk
sj

on
 a

v 
m

as
ki

ne
r

Pr
od

uk
sj

on
 a

v 
el

ek
tr

on
ik

k

Kr
af

t-
 o

g 
va

nn
fo

rs
yn

in
g

B
yg

g 
og

 a
nl

eg
g

Va
re

ha
nd

el

H
ot

el
l o

g 
re

st
au

ra
nt

Tr
an

sp
or

t

Ko
m

m
un

ik
as

jo
n

Fi
na

ns
/t

je
ne

st
ey

ti
ng

Ei
en

do
m

sd
rif

t/
fo

rr
. m

es
si

g 
tj

en
es

te
yt

in
g

O
ff

en
tl

ig
 fo

rv
al

tn
in

g

U
nd

er
vi

sn
in

g

H
el

se
 o

g 
so

si
al

e 
tj

en
es

te
r

A
nd

re
 s

os
ia

le
 o

g 
pe

rs
on

lig
e 

tj
en

es
te

r

Figur 7: 
Estimert mangel på arbeidskraft med konfidensintervaller. Næringsvise resultat.

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE

// NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008 // Rapport Nr 4 // 2008



INNLEDNING

Ifølge kvartalsstatistikken fra NAV og Statistisk sentral-
byrå (SSB), økte sykefraværet i første halvår 2008
sammenlignet med første halvår 2007. Sykefraværet er
også noe høyere i 2008 enn i 2005. Økningen skjer til tross
for gjennomførte tiltak, blant annet med sikte på tettere
oppfølging av sykmeldte. Sykefraværet har imidlertid en
tendens til å variere relativt mye over tid. Antall syke-
pengedager betalt av folketrygden per lønnstaker gikk for
eksempel ned fra 1989 til 1994, mens det fra 1994 til 2003
var en langvarig økning etterfulgt av en betydelig nedgang
i 2004–2005 (se figur 1).

Av tilgjengelig datamateriale for Norge og flere andre
land, kan man ofte observere en negativ sammenheng
mellom sykefraværet og ledighetsraten som indikator for
stramheten i arbeidsmarkedet (Ose m.fl., 2006; Mar kussen,
2007b). Det kan dermed se ut til at sykefraværet varierer
systematisk med konjunkturforløpet.1 I en sterk høykon-
junktur som den vi har opplevd de siste årene, skulle man
da forvente at sykefraværet vil øke. Sammenhengen med
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Sykefraværet og konjunkturene – hva vet vi
om sammenhengen?
AV: JON PETTER NOSSEN

SAMMENDRAG

Sykefraværet varierer relativt mye over tid. I Norge og flere andre land har det gjerne vært en negativ samvariasjon
mellom sykefraværet og ledighetsraten. Høy ledighet går dermed sammen med lavt sykefravær og omvendt. I Norge ser
det ut til at sykefraværet har om lag et års etterslep i forhold til ledigheten.

Sammenhengen med konjunkturene var spesielt sterk i perioden 1989-2000, men fra rundt 2000 til 2003 økte både
sykefraværet og ledigheten. Etter dette har det vært tegn til at sammenhengen igjen gjør seg gjeldende, selv om andre
faktorer forstyrrer bildet. Blant annet førte regelendringene i 2004 til en betydelig reduksjon i sykefraværet, i hvert fall
på kort sikt. Det er grunn til å tro at økningen i sykefraværet hittil i 2008 henger sammen med den sterke konjunktur-
oppgangen vi har opplevd. Selv om konjunkturene nå har snudd, vil et eventuelt trendskifte i sykefraværet kunne ta noe
tid på grunn av det nevnte etterslepet.

Sammenhengen med konjunkturene er i Norge relativt moderat. Andre faktorer som har betydning for utviklingen i
sykefraværet, særlig på lang sikt, er sammensetningen av befolkningen i yrkesaktiv alder med hensyn på kjønn og alder,
samt yrkesdeltakelsen. I tillegg kommer endringer i regelverk, legers sykmeldingspraksis og kontroll- og oppfølgings -
rutiner. Dersom slike endringer gjennomføres som en reaksjon på konjunktursvingningene (slik det kan se ut i Sverige),
vil de kunne forsterke sammenhengen mellom sykefraværet og konjunkturene.

Det er tre sentrale hypoteser som søker å forklare hvordan sykefraværet henger sammen med konjunkturene:
Disiplineringshypotesen, sammensetningshypotesen og stresshypotesen. Både teori og empiri tyder på at disiplineringshypote-
sen er den viktigste forklaringen. Hypotesen innebærer at høy ledighet disiplinerer den enkelte arbeidstaker (og eventuelt legen),
slik at for en gitt helsetilstand reduseres både tilbøyeligheten til å bli sykmeldt og varigheten av et eventuelt sykefravær.

ledigheten har imidlertid ikke vært så lett å spore i syke-
fraværsstatistikken etter 2000.2

Sykefraværet har generelt mange og sammensatte årsaker
(Ose m.fl., 2006; Hauge, 2006). Det vil derfor være flere
grunner til at sykefraværet endres over tid enn det som
eventuelt skyldes konjunkturforløpet. Faktorer som kan
føre til endringer over tid, er blant annet sammensetningen
av befolkningen i yrkesaktiv alder etter kjønn og alder, og
ikke minst yrkesdeltakelsen etter kjønn og alder
(Bjørnstad, 2006). Endringer i yrkes- og næringsstruktur
og holdningsendringer er andre forhold som kan ha betyd-
ning på lang sikt. I tillegg kommer endringer i regelverk,
legers sykmeldingspraksis og kontroll- og oppfølgings -
rutiner. Andre faktorer som arbeidsmiljø og helserelatert
atferd (for eksempel røyking) påvirker også sykefraværet,

1 Sammenhengen har blant annet vært benyttet i en prognosemodell for folketryg-
dens sykepengeutgifter utviklet av SSB og NAV (Lien, 2007).
2 Den sentrale sykefraværsstatistikken, som omfatter alt legemeldt og egenmeldt
sykefravær, ble innført fra 2. kvartal 2000, og dekker dermed ikke den perioden
da sammenhengen var tydeligst.
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men det er usikkert hvilken betydning slike faktorer har
samlet sett.

Formålet med artikkelen er å forsøke å gi en samlet
oversikt over hva som finnes av teoretisk og empirisk
kunnskap om sammenhengen mellom sykefraværet og
konjunkturene, samt mulige mekanismer som kan forklare
den. I første del av artikkelen vil vi se på hvilke data som
viser en slik sammenheng, både fra Norge og enkelte
andre land. Deretter vil de viktigste hypotesene som er
framsatt for å forklare sammenhengen bli beskrevet og
drøftet, med vekt på forskningsresultater som kan belyse
de antatte mekanismene bak hver av hypotesene. I siste
del vil noen empiriske undersøkelser som mer direkte
 forsøker å teste hypotesene opp mot hverandre, bli
gjennomgått. Fokuset i artikkelen er på arbeidstakere
(lønns takere).3

NÅR OG HVOR ER SAMMENHENGEN MED
KONJUNKTURENE PÅVIST?

Figur 1 viser utviklingen i antall sykepengedager betalt av
folketrygden per lønnstaker og utviklingen i arbeidsledig-
heten.4 Vi har valgt å bruke summen av registrerte ledige
og ordinære tiltaksdeltakere fra NAV. Dette ledighetsbe-
grepet antas å angi vendepunktene i konjunktursvingning-
ene mer nøyaktig enn ledighetsraten fra SSBs arbeids-

kraftundersøkelser. Årsaken er at NAVs statistikk er
basert på løpende registreringer, mens SSBs statistikk tar
utgangspunkt i periodevise utvalgsundersøkelser.

Datagrunnlaget i figuren omfatter ikke sykepengedager
i arbeidsgiverperioden.5 Det er imidlertid liten grunn til å
tro at sykefraværet i arbeidsgiverperioden (korttidsfraværet)
samvarierer mindre med konjunkturene enn sykefraværet
som betales av folketrygden.6

Sterk korrelasjon i perioden 1989–2000
Det framgår av figuren at det særlig i perioden 1989–2000
var en sterk negativ samvariasjon mellom sykefraværet og
ledigheten.7 Korrelasjonskoeffisienten mellom de to varia-
blene (se faktaboks) er for denne perioden på -0,93. Figur 2
viser denne korrelasjonen i et punktdiagram. Videre ser

5 Fra 1. april 1998 er arbeidsgiverperioden på 16 dager, før dette var den på 14
dager. Folketrygden dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden for enkelte grup-
per arbeidstakere, men dette fraværet er ikke med i sykepengestatistikken.
6 NHOs sykefraværsstatistikk f.o.m. 1971 viser stort sett de samme tendenser som
sykepengestatistikken. Den viser imidlertid ingen klar nedgang i sykefraværet
rundt 1983, da ledigheten var relativt høy (Ose m.fl., 2006).
7 Sammenhengen er lite fremtredende før 1989, men her mangler sykefraværsdata
for noen av årene og det er usikkert i hvilken grad tallene for de andre årene er
beregnet på samme måte som f.o.m. 1989.
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Figur 1: 
Antall sykepengedager betalt av folketrygden per
lønnstaker (venstre akse) og sum registrerte helt
ledige og ordinære tiltaksdeltakere (høyre akse).
1981–2007

KILDE: NAV OG SSB
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Figur 2: 
Antall sykepengedager betalt av folketrygden 
per lønnstaker og sum registrerte helt ledige og
ordinære tiltaksdeltakere. Faktiske tall og lineær 
korrelasjon. 1989–2000

KILDE: NAV OG SSB

3 For en sammenligning av sykefraværet til arbeidstakere og selvstendig nærings-
drivende, se Helde (2008). Også arbeidsledige som mottar dagpenger og enkelte
andre grupper har rett til sykepenger.
4 Sykefraværstallene er korrigert for at statsansatte ikke kom med i statistikken før
1. januar 2000, men ikke for andre regelverksendringer eller brudd i statistikken.

Korrelasjon
Korrelasjon er et statistisk mål på den lineære sammenhen-
gen mellom to variabler. En korrelasjonskoeffisient på 1
angir en perfekt positiv lineær sammenheng, mens -1 angir
en perfekt negativ sammenheng. En korrelasjonskoeffisi-
ent på 0 innebærer at det ikke er noen sammenheng
mellom variablene. Korrelasjonskoeffisienten vil alltid
være mellom -1 og 1.

// Sykefraværet og konjunkturene – hva vet vi om sammenhengen? // Rapport Nr 4 // 2008
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det ut til å være en tendens til at sykefraværet har et etter-
slep på om lag et år i forhold til ledigheten. Dersom vi
 legger inn et års etterslep, øker korrelasjonskoeffisienten
til -0,96. Så lenge vi holder oss til samme periode, er
 korrelasjonen om lag like sterk enten vi bruker registrerte
ledige med eller uten ordinære tiltaksdeltakere, ledighets-
raten, sysselsettingsraten eller yrkesdeltakingsraten.

Sykepengedagene nådde en topp på 10,2 dager per
arbeidstaker i 19888, ett år etter at ledigheten var på det
laveste, og et bunnivå på 8,1 dager i 1994, året etter at ledig-
heten var på topp. Sykefraværet økte deretter til 12,2 dager
i 2000, året etter at ledigheten nådde et nytt bunnpunkt.

Ingen klar sammenheng i perioden 2000–2007
Det har ikke vært noen klar samvariasjon mellom ledig -
heten og sykefraværet i perioden 2000–2007 sett under
ett. Dette kan skyldes at sammenhengen ikke lenger er til
stede, eller at den motvirkes av andre faktorer som har
motsatt effekt på sykefraværet.

Vi ser av figuren at sykefraværet fortsatte å øke etter
2000, til tross for en viss økning i ledigheten. I 2003 nådde
fraværet et toppnivå for hele perioden med 14,0 dager.
Neste toppunkt for ledigheten var i 2004, og i tråd med
dette (gitt et års etterslep) gikk sykefraværet ned til et nytt
bunnpunkt på 11,2 dager per arbeidstaker i 2005.
Nedgangen må imidlertid sees i sammenheng med regel -
endringene fra 1. juli 2004, som i hvert fall på kort sikt
hadde en betydelig negativ effekt på sykefraværet via
endringer i legenes sykmeldingspraksis (Brage og Kann,
2006). I 2006 og første halvår 2008 har samvariasjonen
igjen kunnet observeres, mens fraværet derimot gikk ned i
2007, midt i konjunkturoppgangen. Det er altså visse holde -
punkter for at sammenhengen fortsatt kan være til stede.

Svingningene i sykefraværet som kan knyttes til 
konjunktursituasjonen, er ikke veldig store. Fra toppen i
1988 til bunnen i 1994 gikk sykefraværet ned med 2,1
dager per lønnstaker, og videre fram til 2000 (året etter
neste bunnpunkt for ledigheten) økte det med 4,1 dager.
(Fraværet økte med ytterligere 1,8 dager per lønnstaker i
2000–2003, men denne endringen skyldtes altså i liten
grad konjunkturene. Fra 2003 til 2005 gikk sykefraværet
ned med 2,8 dager per lønnstaker.)

Sterk sammenheng og større utslag i Sverige
Fra Sverige har vi tilgang på en lang tidsserie over syke-
fraværet (figur 3). I stort sett hele perioden 1976–2007 ser
vi at det var en sterk negativ samvariasjon mellom ledig-

hetsraten og antall sykepengedager per yrkesdeltaker. For
hele perioden sett under ett, er korrelasjonskoeffisienten
så høy som -0,899. Figuren viser imidlertid sykefraværet
per yrkesdeltaker, det vil si at selvstendig nærings -
drivende og arbeidsledige er med. Dette kan være en årsak
til at samvariasjonen framstår som sterkere enn i Norge.10

Endringen i sykefraværet mellom påfølgende topp- og
bunnpunkter for ledighetsraten, varierte i perioden
mellom seks og 15 dager. Dette er betydelig større utslag
enn i Norge, noe som kan ha flere årsaker (jf. fotnote 10).
Statistikken for Sverige er dessuten påvirket av en rekke
endringer i kompensasjonsgrad, fjerning/gjeninnføring av
en karensdag og innføring/endring av arbeidsgiverperio-
den. Det ser ut til at mange innstramminger er gjennom-
ført når ledigheten har vært stigende, mens liberaliseringer
av regelverket har blitt vedtatt når ledigheten har vært lav
(dette gjelder særlig på 1990-tallet). Endringene kan der-
for ha bidratt til å forsterke sykefraværets svingninger i
forhold til konjunkturene. Videre kan det tenkes at syke-
fraværet i Sverige er mer følsomt for konjunkturene på
grunn av lavere kompensasjonsgrad. Dessuten kan det ha
hatt betydning at svingningene i ledigheten har vært større
i Sverige enn i Norge.

Det framgår også at Sverige fra 2005 til 2007 opplevde
en betydelig nedgang i sykefraværet samtidig som ledig-

8 Her må vi ta et forbehold pga. manglende data for noen år, samt usikker data -
kvalitet før 1989.
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Figur 3: 
Sverige. Antall sykepengedager per yrkesdeltaker
(venstre akse) og standardisert ledighetsrate
(høyre akse). 1976-2007

KILDE: FÖRSÄKRINGSKASSAN, STATISTISKA CENTRALBYRÅN OG OECD

9 I motsetning til hva vi så for Norge, reduseres korrelasjonskoeffisienten hvis vi
legger inn et års etterslep i sykefraværet.
10 Arbeidsledige i Sverige har hatt et svært høyt sykefravær, noe som kan tolkes
som at arbeidsledige kan ha dårligere helse enn arbeidstakere, men også må sees
i sammenheng med at sykepengeordningen i Sverige har gitt arbeidsledige en
høyere kompensasjon enn dagpenger. Tiden på sykepenger forlenger dessuten
den maksimale stønadsperioden på sykepenger og dagpenger tilsvarende
(Larsson, 2004). At arbeidsledige og selvstendig næringsdrivende er med i figu-
ren betyr også at antall sykepengedager ikke er sammenlignbare med tallene for
Norge. Sverige hadde heller ingen arbeidsgiverperiode før 1992, den er dessuten
endret flere ganger siden innføringen.
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heten gikk ned. Som vi har sett for Norge, er altså
sammenhengen mellom konjunkturene og sykefraværet
også i Sverige mindre tydelig enn før.

Varierende bilde i andre land
For Finland har vi tilgang på en tilsvarende tidsserie for
perioden 1990–2007 (figur 4). Figuren omfatter alt syke-
fravær med unntak av de ni første dagene av hvert til-
felle.11 Generelt er sykefraværet i Finland lavere enn i
Sverige og Norge. Det ser imidlertid også her ut til å være
en negativ samvariasjon med ledighetsraten i mesteparten
av perioden, selv om sammenhengen er forholdsvis svak.
Korrelasjonskoeffisienten for hele perioden sett under ett
er på -0,68 (-0,69 med et års etterslep). Det er ingen klare
tegn på at sammenhengen er svekket de siste årene.

For andre land finnes tidsseriedata over sykefravær stort
sett bare gjennom arbeidskraftundersøkelsene. Dette
dreier seg om egenrapportert sykefravær, som ikke er
direkte sammenlignbart med registerbasert statistikk.12

I disse undersøkelsene blir et representativt utvalg av
befolkningen spurt om man har vært midlertidig fravæ-
rende fra arbeid på grunn av sykdom den siste uken. Slike
data for 1983–2001 tyder på at svingningene i sykefraværet
er størst og henger tydeligst sammen med konjunkturene i
de landene som hadde det høyeste fraværet i perioden, det
vil si Norge, Sverige og Nederland (Bergendorff m.fl.,
2002). Videre viser lange tidsserier for Storbritannia en
klar negativ sammenheng med ledigheten på 1970- og 

første halvdel av 1980-tallet (Barmby m.fl., 1997), men
etter dette har fraværet i Storbritannia vært lavt og svært
stabilt (Ercolani, 2006). Land som Danmark, Tyskland og
Frankrike ser også ut til å ha et lavt og stabilt sykefravær
som varierer lite med konjunkturene (Bergendorff m.fl.,
2002).

Når det gjelder USA, viser en studie at egenrapportert
sykefravær i perioden 1967–1978 samvarierte negativt
med ledighetsraten (Leigh, 1985), og en annen studie viser
det samme for perioden 1979-1993 (Audas og Goddard,
2001).

HVORDAN KAN SAMMENHENGEN FORKLARES?

Sentrale hypoteser
Det er to forklaringer på sammenhengen mellom syke -
fraværet og konjunkturene som har fått størst oppmerk-
somhet i litteraturen. Disse blir omtalt som disiplinerings -
hypotesen og sammensetningshypotesen. Fokuset på disse
som de mest sannsynlige forklaringene går tilbake til
Leigh (1985), som ser ut til å ha vært den første til å sette
dem opp mot hverandre.13 Stresshypotesen er en tredje
forklaring som har vært mindre i fokus.14

Disiplineringshypotesen (Askildsen m.fl., 2004) går ut
på at økonomiske nedgangstider med stigende arbeids -
ledighet disiplinerer den enkelte arbeidstaker til å redusere
sykefraværet, sammenlignet med en situasjon med full
sysselsetting.15 Dette begrunnes med at arbeidstakerens
kostnad ved sykefravær øker ved stigende ledighet.
Kostnaden kan være i form av økt risiko for å miste jobben
og for ikke å finne en ny jobb hvis man blir arbeids ledig.
Man skulle da i utgangspunktet forvente sterkest sammen-
heng mellom sykefraværet og konjunkturene blant dem
som har størst økning i sannsynligheten for å bli oppsagt
fra høykonjunktur til lavkonjunktur. Det kan for eksempel
være midlertidig ansatte, arbeidstakere med lav ansien-
nitet (ofte unge), og ansatte i konjunkturutsatte bransjer i
privat sektor.

Men i tillegg til økt risiko for å bli arbeidsledig, kan
arbeidstakerne ved en konjunkturnedgang oppleve økt
risiko for å bli straffet for et høyt sykefravær av arbeids -
giveren, siden høyt sykefravær vil være spesielt uheldig
for bedriften når lønnsomheten er lav. Straffen kan for
eksempel være reduserte lønns- og karrieremuligheter i
bedriften, dårligere referanser hvis arbeidstakeren søker
seg ut, eller økt risiko for å bli presset til å ta imot slutt-
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Figur 4: 
Finland. Antall sykepengedager per yrkesdeltaker
(venstre akse) og standardisert ledighetsrate
(høyre akse). 1990-2007

KILDE: FOLKPENSIONSANSTALTEN (KELA), STATISTIKCENTRALEN OG OECD

11 Det er ni karensdager i Finland, men arbeidsgiverne betaler vanligvis syke-
penger de første ni dagene etter bestemmelser i tariffavtaler.
12 Sykefraværsstatistikken basert på arbeidskraftundersøkelsene er i prinsippet
sammenlignbar fra land til land fordi opplysningene er innhentet på samme måte
og i liten grad påvirkes av forskjeller i regelverk mellom landene. Den vil likevel
påvirkes av reglene for hvor lenge man kan være sykmeldt og av befolknings-
struktur og yrkesdeltakelse, særlig blant eldre, kvinner og gravide.

13 Han satte imidlertid ikke navn på hypotesene.
14 De tre hypotesene er drøftet i for eksempel Askildsen m.fl. (2004), Kolstad
(2005), Ose m.fl. (2006) og Markussen (2007b).
15 Disiplineringshypotesen kan relateres til den nasjonale ledigheten eller ledighet
fordelt på yrke eller region. Det vil ikke bli skilt mellom disse definisjonene her.
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pakke eller søke førtids- eller uførepensjon. Dessuten kan
arbeids takerne føle et ansvar for bedriften eller samfunnet
generelt, som særlig vil komme til uttrykk ved lavkon-
junktur. Arbeidstakere som vet at den økonomiske situa-
sjonen er vanskelig for bedriften og/eller samfunnet,
ønsker kanskje ikke å bidra til å forverre den. Videre kan
arbeidstakeren i en situasjon hvor bemanningen er lav,
ønske å unngå at eget sykefravær går ut over kollegaene.
Dersom slike mekanismer finnes, vil sammenhengen
mellom sykefraværet og konjunkturene kunne være like
sterk i offentlig og privat sektor.

En alternativ versjon av disiplineringshypotesen er lansert
av Bäckman (1998). Han gjennomfører en tidsserie analyse
av aggregerte svenske data for perioden 1935–1990 som
viser at sykefraværet er sterkere forbundet med endringen i
reallønnen enn ledighetsraten, når det korrigeres for trend.
Tankegangen er at sykefravær kan betraktes som en nega-
tiv komponent i arbeidstilbudet. Ut fra økonomisk teori vil
økt reallønn ha to motsatte effekter på arbeidstilbudet – en
negativ inntektseffekt og en positiv substitusjonseffekt.
Dersom nettoeffekten på arbeidstilbudet er negativ, vil en
effekt på sykefraværet likevel forutsette at arbeidstakeren
velger (og har mulighet til) å «ta ut» mer sykefravær fram-
for å redusere stillingsandelen. Forskningen på dette området
viser motstridende resultater.

Sammensetningshypotesen (Kolstad, 2005) går ut på at
personer med marginal tilknytning til arbeidsmarkedet som
gruppe har dårligere helse/funksjonsevne og større til -

bøyelighet til sykefravær enn andre, og at de utgjør en
større andel av de sysselsatte i en høykonjunktur enn i en
lavkonjunktur. Personer med dårlig helse eller redusert
funksjonsevne antas å ha særlig store vansker med å skaffe
seg jobb eller holde på jobben når ledigheten er høy. I perioder
med høy sysselsetting har bedriftene vanskeligere for å
skaffe seg arbeidskraft, og må derfor ansette flere med ned-
satt helse. Hypotesen forutsier altså både helsemessig
seleksjon i arbeidsstyrken, og at denne seleksjonen varierer
med konjunkturene. Det må understrekes at hypotesen
søker å forklare hvordan konjunktursituasjonen virker på
sykefraværet. Den gjelder derfor bare sammensetnings -
effekter som henger direkte sammen med konjunktur -
syklusen, ikke andre endringer i yrkesdeltakelse eller
befolkningsstruktur som kan ha betydning for sykefraværet.

Stresshypotesen (også kalt belastningshypotesen eller
aktivitetsnivåhypotesen; Pedersen, 1997) innebærer at økt
aktivitetsnivå i den enkelte bedrift i en oppgangskonjunktur
fører til mer stress for arbeidstakerne og dermed flere
arbeidsulykker, mer sykdom og økt sykefravær. Høyt aktivi-
tetsnivå innebærer mer kundekontakt, økt arbeidstempo, økt
konkurransementalitet, mindre tid til pauser fra arbeidet og
kanskje dårligere arbeidsmiljø. Dette kan føre til økt fore-
komst av stressrelaterte sykdommer og utbrenthet. Stress
kan også forverre andre helseplager. I tillegg kan aktivitets-
nivået på fritiden øke i en oppgangskonjunktur som følge av
økt inntekt, noe som for eksempel kan føre til flere trafikk-
ulykker og dermed også bidra til økt sykefravær.

Tabell 1: 
Skjematisk inndeling av mulige forklaringer på sammenhengen mellom sykefraværet og konjunkturene

Effekt av arbeidsledigheten

Effekt av aktivitetsnivået i den enkelte bedrift

Effekt av andre faktorer knyttet til 

konjunkturene

Effekt av endret sammensetning av arbeids-

styrken (seleksjon)

Effekt på sykefraværet 
via arbeidstakernes 

helsetilstand

Effekt via muligheten for
å tilrettelegge arbeidet

Effekt via arbeidstakernes
terskel for å syk-

melde/friskmelde seg

Vanskeligere ved høyt 
aktivitetsnivå?

Stresshypotesen

Disiplineringshypotesen

Reallønnen?

Sammensetningshypotesen
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Det bør i tillegg nevnes et forhold som er nært beslek-
tet med stresshypotesen. Muligheten for tilrettelegging av
arbeidssituasjonen kan ha stor betydning for om personer
med nedsatt funksjonsevne kan fungere på jobben. Det
kan tenkes at denne muligheten er mindre ved et høyt akti-
vitetsnivå, siden arbeidspresset da er større og det kan bli
vanskeligere å sette av tid og ressurser til å tilrettelegge
for den enkelte. Men det kan også være en motsatt effekt,
det vil si at arbeidsgiveren er mer villig til å tilrettelegge
når det er vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

De tre hypotesene baserer seg på forskjellige mekanis-
mer for hvordan konjunkturene påvirker sykefraværet. 
I tabell 1 er hypotesene gruppert ut fra hva som forårsaker
svingningene i sykefraværet, og om effekten går via
arbeidstakernes helsetilstand eller terskelen for å syk-
melde seg for en gitt helsetilstand, eller via mulighetene
for tilrettelegging av arbeidet.

I de neste avsnittene skal vi vurdere forklaringskraften
til de tre hypotesene ved å drøfte mekanismene de baserer
seg på og ved å se på forskningsresultater som indirekte
kan styrke eller svekke dem. Senere i artikkelen skal vi se
på forskning som mer direkte har forsøkt å teste hypo -
tesene opp mot hverandre.

Betydningen av regelverksendringer
Endringer i regelverket for sykepenger, legers sykmeldings -
praksis og oppfølgings- og kontrollrutiner kan selvsagt
påvirke sykefraværet. Virkningen av slike endringer kan
imidlertid være vanskelige å avdekke. Det gjelder ikke
minst hvis endringen har en gradvis tiltakende eller av -
takende effekt på sykefraværet. Det kan altså være både
kortsiktige og langsiktige effekter av en endring.
Regelendringer kan også tenkes å variere systematisk med
konjunkturene. I Sverige er det som nevnt tegn til at en del
av innstrammingene i kompensasjonsgraden er blitt ved-
tatt når ledigheten har vært økende, mens liberaliseringer
av regelverket er blitt vedtatt når ledigheten har gått ned.
Dette vil bidra til å forsterke den observerte korrelasjonen
med ledigheten, men vil neppe kunne forklare eksistensen
av korrelasjonen. Dersom det er slik at man etter hvert
venner seg til en lavere (eller høyere) kompensasjonsgrad,
slik at den kortsiktige effekten reverseres etter noen år,
kan det ytterligere forsterke sammenhengen. I Norge er
spørsmålet heller om noen av regelendringene de senere
årene kan ha virket i motsatt retning av konjunkturene.

NÆRMERE OM DISIPLINERINGSHYPOTESEN

Atferdsrisiko versus sykenærvær
Disiplineringshypotesen settes ofte i sammenheng med
såkalt atferdsrisiko («moral hazard»), altså at den dreier

seg om illegitimt fravær. Det refereres blant annet ofte til
en analyse av hvordan risiko for skulk kan føre til at
arbeidsgiverne tilbyr høyere lønn enn likevektslønnen
(Shapiro og Stiglitz, 1984). Atferdsrisiko antas først og
fremst å påvirke korttidsfraværet, og særlig det egen-
meldte. Siden det er vanskelig å påvise at påstått syke -
fravær ikke er reelt, er det kun noen få eksempler på at
illegitimt sykefravær er påvist empirisk. To svenske
 studier kan her nevnes. Den ene analyserer sykefraværet
under vinter-OL i 1988, og viser at sykefraværet inntil 14
dager økte betydelig blant menn mellom 20 og 45 år når
det korrigeres for trend og sesongvariasjoner (Thoursie,
2004). Den andre viser at egenrapportert korttidssyke -
fravær for menn økte med rundt 40 prosent under fotball-
VM i 2002 sammenlignet med kvinner, til tross for at det
på det tidspunkt var innført en karensdag (Persson, 2005).

Selv om altså atferdsrisiko knyttet til sykefravær er
sannsynliggjort i noen tilfeller, kan disiplineringshypotesen
dreie seg like mye om et valg en syk arbeidstaker gjør
mellom sykefravær og sykenærvær, definert som at man
går på jobb selv om man har betydelig nedsatt funksjons-
evne på grunn av sykdom. I praksis har arbeidstakeren i
noen grad mulighet til å velge å bli sykmeldt eller ikke ved
en gitt helsetilstand. Siden i hvert fall langtidssykmeldte
sjelden blir friske «over natten», gjelder det også i forhold
til friskmelding. Konjunktursituasjonen kan altså ha
betydning for arbeidstakerens – og legens – holdning til
sykmelding og friskmelding når arbeidstakeren faktisk er
syk. Når sykefraværet synker på grunn av økt disipline-
ring ved lavkonjunktur, vil det dermed kunne medføre at
sykenærværet øker. Disiplineringshypotesen kan derfor
tolkes som at arbeidsledigheten påvirker både korttids- og
langtidsfraværet, og svingningene i sykefraværet den for-
utsier kan relateres til både atferdsrisiko og endringer i
sykenærværet (Markussen 2007a).

Økonomiske faktorer og jobbsikkerhet har
betydning
Begrunnelsen for disiplineringshypotesen er som nevnt at
kostnadene for den sykmeldte ved å være sykmeldt (risiko
for arbeidsledighet og andre kostnader) er høyere når
ledigheten er høy enn lav. Det vil derfor styrke hypotesen
hvis det kan påvises at økonomiske insentiver (kostnader
ved sykefravær) har betydning for sykefraværet. Til støtte
for dette har en rekke svenske studier vist at endringer i
kostnaden ved å være sykmeldt i form av endret kompen-
sasjonsgrad, har signifikant betydning for sykefraværet.16

Det er funnet både en direkte effekt ved at antall sykefra-

16 Kompensasjonsgraden i Norge er 100 prosent opptil en inntekt på 6G, men også
de fleste som tjener over dette får full kompensasjon gjennom tariffbestemte til-
legg fra arbeidsgiver. Problemstillingen er derfor uaktuell her.
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værstilfeller og varigheten av korte og lange fravær redu-
seres når kostnaden øker (og omvendt), og en indirekte
effekt ved at varigheten av lange fravær øker når kostna-
den ved korte fravær øker relativt til lange fravær
(Johansson og Palme, 2004; Hesselius og Persson, 2007).

Et annet forhold som støtter antagelsen om at risiko for
å miste jobben har betydning, finner vi i forskning som
viser at midlertidige ansatte har lavere sykefravær enn fast
ansatte etter korreksjon for blant annet alder (Virtanen
m.fl., 2005). Det er også vist at sykefraværet er lavere når
oppsigelsesvernet er svakt (Ichino og Riphahn, 2004), og
at arbeidstakere som blir utsatt for begrensninger i oppsi-
gelsesvernet får redusert sykefravær (Olsson, 2007). I til-
legg viser noen studier av bedrifter som nedbemanner at
sykefraværet reduseres i nedbemanningsfasen, og for de
ansatte som beholder jobben også den første tiden etterpå
(Virtanen, 1994; Theorell m.fl., 2003).17 Til sammen tyder
disse resultatene på at midlertidig økt risiko for å miste
jobben kan ha betydelig negativ effekt på sykefraværet.

Legene legger vekt på hva pasienten mener
Det vil bidra til å støtte disiplineringshypotesen dersom
det kan påvises at den enkelte arbeidstaker har muligheter
til å påvirke legens beslutning om å sykmelde ved -
kommende eller ikke, samt tidspunktet for eventuell frisk-
melding. Dette ser ut til å være tilfelle. Studier av legers
sykmeldingspraksis i flere land viser at pasientens ønsker
veier tungt for legens beslutning. Ifølge en studie ga legen
sykmelding i hele 95 prosent av tilfellene når det var pasi-
enten som tok initiativet til sykmelding, samtidig som 16
prosent av pasientene avviste å bli sykmeldt når legen
foreslo det (Larsen m.fl., 1994). Resultatet støttes av en
tysk studie som viser at i 18 prosent av tilfellene hvor syk-
melding ble diskutert avviste pasienten dette, mens legene
avviste å sykmelde i bare 1,4 prosent av tilfellene
(Himmel m.fl., 1995). En svensk studie viser at 87 prosent
av konsultasjonene der legen ikke ville foreslått sykmel-
ding hvis ikke pasienten hadde tatt initiativ til det, likevel
endte med sykmelding (Englund og Svärdsudd, 2000).
Ifølge en annen studie legger 56 prosent av legene i blant
eller ofte større vekt på pasientens ønske enn eget medi-
sinsk skjønn (Gulbrandsen m.fl., 2002). I tillegg er det vist
at den sykmeldte selv er bedre i stand til å anslå sykefra-
værets varighet enn både leger og trygdefunksjonærer
(Fleten m.fl., 2004). Det ser dermed ut til å være et gene-
relt trekk at leger i liten grad avviser å sykmelde pasienter
som ønsker sykmelding. Dette kan i noen grad tolkes som
en erkjennelse av at pasienten kjenner sin egen helse -
tilstand bedre enn legen, men det gir åpenbart pasientene

mulighet til å påvirke både spørsmålet om sykmelding og
eventuell senere forlengelse av sykmeldingen. At legene
legger vekt på hva pasienten mener, kommer også til
uttrykk ved at en del av diagnosene som er oppgitt på 
sykmeldingene er symptombaserte, og altså ikke rene 
sykdomsdiagnoser. For eksempel ble symptombaserte
diagnoser brukt som startdiagnose ved 22 prosent av lang-
tidsfraværene i januar 1996 (Brage m.fl., 1998).

Videre vil det også gi støtte til disiplineringshypotesen
hvis det kan dokumenteres at sykenærvær er et utbredt
fenomen som over tid varierer motsatt av sykefraværet.
To svenske studier foretatt i 1997 og 2000–2001 viser at
henholdsvis 37 og 53 prosent av et representativt utvalg
arbeidstakere har hatt sykenærvær mer enn én gang de
siste 12 måneder (Aronsson og Gustafsson, 2005). I en
britisk studie hvor et representativt utvalg mannlige stats-
ansatte ble gruppert etter helsetilstand ut fra egenrappor-
terte opplysninger, var 17 prosent av dem med dårlig helse
aldri sykmeldt (heller ikke med egenmelding) de tre neste
årene (Kivimäki m.fl., 2005). Disse studiene kan tyde på
at sykenærvær er utbredt, men de sier lite om varigheten
av sykenærværet, og det er derfor vanskelig å vurdere
hvor stort omfanget egentlig er. Videre tyder forskningen
på at sykenærværet er høyere når arbeidstakerne opplever
arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet som stimulerende
(positive faktorer). Blant negative faktorer som kan bidra
til økt sykenærvær, er en presset økonomi (når kompensa-
sjonsgraden er under 100 prosent) og at arbeidstakeren
frykter at sykefravær vil føre til større arbeidsbelastning
senere eller økt belastning for kollegaer (McKevitt m.fl.,
1997). Vi kjenner ikke til at det er forsket på om det 
er noen sammenheng mellom omfanget av sykenærvær og
arbeidsledigheten. Det er imidlertid ikke urimelig å tro at
legen vil være mindre tilbøyelig til å sykmelde og mer til-
bøyelig til å friskmelde når arbeidsledigheten er høy.
Dette får imidlertid ingen støtte fra de nevnte svenske stu-
diene, som tyder på at sykenærværet økte fra 1997 til
2000–2001, en periode med synkende arbeidsledighet og
økende sykefravær (Aronsson og Gustafsson, 2005).

Sammensetningseffekter kan forsterke 
disiplineringseffektene
Det bør nevnes at eventuelle helserelaterte sammensetnings-
effekter i arbeidsstyrken i tråd med sammensetningshypo-
tesen kan bidra til – eller forsterke – disiplinerings -
effektene. Det skyldes at marginale arbeidstakere med
nedsatt helse og høyt sykefravær sannsynligvis er de som
i størst grad vil være redde for å miste jobben i konjunktur-
nedgang, slik at de sterkeste disiplineringseffektene vil
kunne finnes blant disse. Dessuten kan en økt andel margi-
nale sysselsatte med høyt sykefravær bidra til at «vanlige»
arbeidstakeres terskel for å sykmelde seg senkes.17 Etter en tid blir imidlertid sykefraværet høyere enn før nedbemanningen.
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Ut fra diskusjonen over konkluderer vi med at både teo-
retiske vurderinger og studier som belyser mulige meka-
nismer gir betydelig støtte til disiplineringshypotesen.

NÆRMERE OM STRESSHYPOTESEN

Usikkert teorigrunnlag for hypotesen
Det er ikke åpenbart at økt aktivitetsnivå i konjunktur -
oppganger vil ha noen betydning for arbeidstakernes helse.
Når aktiviteten øker, vil jo normalt også sysselsettingen øke.
Produksjonen per sysselsatt eller per utført timeverk – det vil
si arbeidsproduktiviteten – behøver derfor ikke øke i en
 konjunkturoppgang. Man kan dessuten like gjerne tenke seg
en motsatt effekt, nemlig at økt risiko for å miste jobben ved
lavkonjunktur fører til mer stress og dårligere helsetilstand
enn ved høykonjunktur. I tråd med dette viser en rekke studier
en negativ samvariasjon mellom frykt for å miste jobben og
helsetilstanden, særlig psykisk helse (Sverke m.fl., 2002).

Det er også grunn til å tro at stresshypotesen står svakere
i Norge enn for eksempel USA og Storbritannia på grunn
av relativt strenge regler for arbeidstid, overtidsarbeid og
krav til HMS-rutiner på arbeidsplassene i Norge.

Lite dokumentasjon for mekanismene
Stresshypotesen vil likevel styrkes hvis det kan påvises at
den enkelte arbeidstakers helsetilstand blir svekket eller at
arbeidsrelaterte stressfaktorer øker i oppgangstider. Det er
kjent at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet har
betydning for sykefraværet, men disse studiene sier ikke
noe om hvordan dette varierer med konjunkturene
(Allebeck og Mastekaasa, 2004). SSBs levekårsundersø-
kelser inneholder data over arbeidsmiljøfaktorer for noen
av årene i perioden 1989–2006, men ut fra disse er det
vanskelig å se noen sammenheng med konjunkturene
(Tynes m.fl., 2008). Selv om statistikken hadde vist en slik
sam menheng, kunne det dessuten skyldes seleksjon i
arbeidsstyrken, og altså like gjerne være i tråd med
sammensetningshypotesen som stresshypotesen.

En svensk studie viser at en gruppe 21-årige kvinner
som var i arbeid ved lavkonjunktur i 1994 opplevde flere
somatiske og psykologiske symptomer enn en tilsvarende
gruppe ved høykonjunktur i 1986 (Novo m.fl., 2001). For
21-årige menn var det ingen signifikant forskjell. En annen
svensk studie basert på levekårsundersøkelser, viser en
svak nedgang i andelen sysselsatte med god egenrapportert
helse fra høykonjunkturen i 1983–1989 til lavkonjunkturen
i 1992–1997 (Åhs og Westerling, 2005). Begge disse
resultatene står i motsetning til stresshypotesen.18

Et resultat fra studier om sykenærvær kan tolkes som
støtte til stresshypotesen. De tidligere nevnte svenske stu-
diene tyder på at sykenærværet økte fra 1997 til 2000-
2001, samtidig som ledigheten gikk ned og sykefraværet
økte (Aronsson og Gustafsson, 2005). At sykefraværet og
sykenærværet økte i samme periode kan bety at helsetil-
standen blant arbeidstakerne ble dårligere under opp-
gangskonjunkturen, noe som er i tråd med stresshypotesen
(og sammensetningshypotesen). I studiene er imidlertid
sykenærvær målt ved om arbeidstakeren oppgir å ha vært
syk på jobb minst to ganger de siste 12 måneder. Dataene
er derfor trolig ikke presise nok til å si noe reelt om
omfanget av sykenærvær.

Man skulle ut fra stresshypotesen forvente at det særlig
er stressrelaterte diagnoser som øker ved konjunkturopp-
gang. Dessverre er lengre sammenlignbare tidsserier over
sykefraværets fordeling på diagnose i liten grad tilgjenge-
lig. Av de dataene som finnes, er det vanskelig å trekke
noen konklusjoner. Andelen av sykefraværet som skyldes
lettere psykiske lidelser økte riktignok betydelig i opp-
gangskonjunkturen fra 1994 til 2000 (gitt et års etterslep).
Dette er i tråd med stresshypotesen, men siden økningen
fortsatte etter 2000, skyldes det mer sannsynlig en lang-
siktig trend snarere enn konjunkturendringer.

Alt i alt er det lite dokumentasjon til støtte for stress -
hypotesen. Det kan likevel ikke utelukkes at bedre data
om utviklingen i stressfaktorer på arbeidsplassen og
arbeidstakernes helsetilstand ville gitt et annet bilde.

NÆRMERE OM SAMMENSETNINGSHYPOTESEN

Som nevnt handler denne hypotesen kun om sammen -
setningseffekter som er direkte knyttet til konjunktursituasjonen,
og ikke om virkninger av andre endringer i yrkes deltakelsen.
Hypotesen går altså ut på at konjunktur  utviklingen fører til
endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken på en slik
måte at den gjennomsnittlige arbeidstakers helsetilstand
varierer negativt med konjunkturene.

Helsemessig seleksjon forekommer
For at sammensetningshypotesen skal få støtte, må det
dokumenteres både helsemessig seleksjon i arbeids styrken
og at denne seleksjonen varierer med konjunkturene.
Helsemessig seleksjon inn i og ut av arbeidsstyrken fore-
kommer på flere måter:
• Det er selvsagt en helsemessig seleksjon i forhold til

yrkesdeltakelse generelt (den såkalte «healthy worker
effect»). Men personer som aldri har arbeidet vil jo ikke
ha noen betydning for sykefraværet.

• Seleksjon på grunnlag av helsetilstand ved ansettelse
kan blant annet skje gjennom inngåelse av fast eller

18 Resultatene fra den første studien behøver imidlertid ikke være gyldig for andre
aldersgrupper, siden unge er en spesielt sårbar gruppe på arbeidsmarkedet.
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midlertidig arbeidskontrakt (henholdsvis «sikker» og
usikker stilling). Studier tyder på at midlertidige ansatte
har større forekomst av psykiske plager enn fast
ansatte, til tross for lavere sykefravær (Virtanen m.fl.,
2005). Men forekomsten av yrkesskader er også større,
noe som kan indikere at midlertidig ansatte har dårli-
gere arbeidsforhold enn fast ansatte, og behøver derfor
ikke være tegn på helsemessig seleksjon. En finsk stu-
die viser likevel at dårlig egenrapportert helse og fore-
komst av psykiske plager reduserer sannsynligheten for
å gå fra midlertidig til fast ansettelse (Virtanen m.fl.,
2002).

• Seleksjon på grunnlag av helsetilstand ved ansettelse i
ny jobb etter en ledighetsperiode, er undersøkt i en
norsk studie basert på et representativt utvalg arbeids -
takere i privat sektor (Mastekaasa, 1996). Han finner at
både langvarig sykdom og psykiske plager hadde en
negativ, men ikke signifikant effekt på sannsynligheten
for å finne ny jobb etter å ha blitt oppsagt.

• Seleksjon ved oppsigelse begrenses av stillingsvernet
og ansiennitetsprinsippet, men er likevel dokumentert
empirisk. Den norske studien referert over viser at det å
ha hatt psykiske plager (men ikke langvarig sykdom) i
1989 økte sannsynligheten for å bli sagt opp i 1993
(Mastekaasa, 1996). Når det korrigeres for egenrappor-
tert frykt for å miste jobben blir sammenhengen sva-
kere, men fortsatt signifikant. En svensk studie viser at
arbeidstakere mellom 25 og 54 år med høyt sykefravær
i 1989–1991 hadde signifikant økt sannsynlighet for å
få en ledighetsperiode i løpet av perioden 1992–1998
(Hesselius, 2003). En finsk studie av offentlig ansatte
viser imidlertid at denne effekten er begrenset til mid-
lertidig ansatte (Virtanen m.fl., 2006). Den finske stu-
dien er foretatt i en tid med synkende ledighet, i motset-
ning til de andre, som ble gjort mens ledigheten var
stigende.

• Helsemessig seleksjon kan også forekomme mer indirekte
ved at bedrifter som har mange ansatte med nedsatt
helse tilstand og høyt sykefravær, kan være mer utsatte
for nedbemanning og/eller konkurs enn andre bedrifter.
Dette er også testet av Mastekaasa (1996), som ikke
finner noen slik effekt.

• Det er selvsagt også en helsemessig seleksjon ut av
yrkesaktivitet ved overgang til helserelaterte ytelser
utenom sykepenger. Dette vil i stor grad gjelde perso-
ner som mister retten til sykepenger fra folketrygden
etter å ha vært sykmeldt i til sammen 12 måneder de tre
siste årene. I noen grad vil denne effekten motvirkes av
personer på slike ytelser (særlig attførings- og rehabili-
teringspenger) som kommer tilbake i arbeid.

• Det er også grunn til å tro at det er en helsemessig
seleksjon ut av yrkesaktivitet ved overgang til avtale-
festet pensjon, annen førtidspensjon og alderspensjon.

Men varierer seleksjonen med konjunkturene?

Det er altså ingen tvil om at det er en betydelig helse messig
seleksjon inn i og ut av arbeidsstyrken. Men spørs målet er
i hvilken grad denne seleksjonen er konjunkturavhengig,
og dessuten om gruppen «marginale arbeids takere» er stor
nok og har høyt nok sykefravær til å kunne forklare varia-
sjonen i sykefraværet på makronivå.

I tillegg til midlertidig ansatte, er antagelig personer
som bruker opp sykepengerettighetene den viktigste grup-
pen marginale arbeidstakere. Det finnes dessverre lite
sammenlignbar statistikk bakover i tid over hvor mange
som bruker opp sykepengerettighetene. Selv om antallet
arbeidstakere som bruker opp sykepengerettighetene øker
når sysselsettingen øker, betyr ikke det nødvendigvis at
det samme gjelder andelen av arbeidstakerne. Hvor
mange som kommer tilbake i arbeid etter å ha mottatt att-
førings- eller rehabiliteringspenger påvirkes derimot av
konjunktursituasjonen. Dette gjelder imidlertid relativt få
personer i forhold til sysselsettingen totalt, så de vil måtte
ha et svært høyt sykefravær for at det skal ha noen betyde-
lig effekt på sykefraværet (Markussen, 2007b).

Vi konkluderer med at det ikke er urimelig å forvente
sammensetningseffekter i tråd med sammensetningshypo-
tesen. Men for at dette skal kunne føre til betydelige
svingninger i sykefraværet under konjunkturforløpet, må
de marginale arbeidstakerne som gruppe ha et svært høyt
sykefravær. Det virker derfor lite sannsynlig at sammen-
setningshypotesen kan forklare en betydelig del av korre-
lasjonen mellom sykefraværet og konjunkturene.

EMPIRISKE STUDIER AV HYPOTESENE

Hypotesene om sammenhengen mellom sykefravær og kon-
junkturer er vanskelige å teste empirisk. En del slike studier
er likevel gjennomført. Vi vil her presentere det vi anser som
de viktigste studiene i forhold til sykefraværet i Norge.

Arai og Thoursie (2001) studerer kvartalsvise svenske
bedriftsdata for perioden 1989–1999, fordelt på næring og
region. De tar utgangspunkt i en antagelse om at andelen
midlertidig ansatte er en indikator for andelen marginale
arbeidstakere med nedsatt helse. De finner at sykefraværet
øker med økt sysselsetting, men i motsetning til det
sammensetningshypotesen skulle tilsi, finner de lavere
sykefravær i næringer og regioner med en høy andel mid-
lertidig ansatte. Det konkluderes med at sammensetnings-
effekter ikke kan være noen hovedårsak til sammen -
hengen mellom sysselsetting og sykefravær. Det er likevel
usikkert om andelen midlertidige ansatte er en god indika-
tor på andelen marginale arbeidstakere med nedsatt helse,
særlig siden midlertidige ansatte er påvist å ha lavt syke-
fravær (Virtanen m.fl., 2005).
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Dyrstad og Ose (2002) bruker ikke-lineære teknikker til
å analysere aggregerte sykefraværsdata for arbeidere i
NHO-bedrifter i perioden 1971–1998. De finner at ledig-
heten er negativt assosiert med fravær over tre dager
(legemeldt fravær), unntatt når ledigheten er svært lav. De
mener dette er i tråd med disiplineringshypotesen, siden
man ikke kan forvente noen disiplineringseffekt av
endringer i ledigheten når nivået er svært lavt. For kort-
tidsfraværet finner de bare en effekt for menn. At det er
langtidsfraværet som påvirkes mest, tolkes som at det sær-
lig er personer med nedsatt helse som disiplineres av høy
ledighet (jf. sykenærvær).

Askildsen, Bratberg og Nilsen (2005, foreløpig versjon
2002) analyserer individdata over sykepenger betalt av
folketrygden i perioden 1990–1995, basert på et represen-
tativt utvalg på 10 prosent av befolkningen i alderen
30–55 år. For hvert år begrenses utvalget til personer som
er registrert som arbeidstakere i hele kalenderåret. Det
defineres også en undergruppe med «stabile arbeids -
takere» ut fra om de har vært registrert som arbeidstakere
alle årene. Resten kan da betegnes som «marginale
arbeidstakere». Marginale mannlige arbeidstakere hadde,
perioden sett under ett, i gjennomsnitt 11 sykepengedager
per år mot syv for stabile (beregnet på grunnlag av tabell
2 i Askildsen, Bratberg og Nilsen, 2005). For kvinner var
tallene henholdsvis 16 og 12 dager. Deres definisjon av
marginale arbeidstakere gir altså et høyere sykefravær for
marginale arbeidstakere enn for stabile. Videre finner de i
to regresjonsmodeller en negativ sammenheng mellom
den fylkesvise ledighetsraten og henholdsvis antall
 personer med minst ett sykepengetilfelle og antall syke-
pengedager. Når bare stabile arbeidstakere tas med, blir
sam menhengen sterkere, mens man ut fra sammen -
setning shypotesen ville forvente det motsatte.19 Dette tol-
kes som støtte til disiplineringshypotesen, og stemmer
ikke med sammensetningshypotesen. Like vel kan det ikke
utelukkes at resultatene skyldes effekter på helsetilstanden
i tråd med stresshypotesen.

Nordberg og Røed (2003) analyserer komplette individ-
data over sykepengedager betalt av folketrygden i årene
1992–1999, i forhold til en månedlig konjunkturindikator.
De påviser at:
• Både på nivå- og endringsform har konjunkturindikatoren

på tidspunktet for eventuell friskmelding en negativ
effekt på sannsynligheten for friskmelding. Tilsvarende
har konjunkturindikatoren i tiden etter friskmelding en
positiv effekt på risikoen for å starte et nytt sykepenge -
tilfelle. Begge resultatene tolkes som å være i tråd med
disiplineringshypotesen (men også med stresshypotesen).

• Endringen i konjunkturindikatoren ved starten av et
sykepengetilfelle, har en positiv effekt på sannsynlig -
heten for friskmelding og en negativ effekt på risikoen for
ny sykmelding. Dette tolkes som at andelen «lite syke»

blant sykmeldte arbeidstakere øker i en oppgangs -
konjunktur, og kan dermed også sies å stemme med
disiplineringshypotesen.

• Nivået på konjunkturindikatoren ved starten av et syke-
pengetilfelle har en negativ effekt på sannsynligheten
for friskmelding og en positiv effekt på risikoen for ny
sykmelding. Dette tolkes som at flere arbeidstakere
med dårlig helse er i jobb ved høykonjunktur, og at de
som sykmeldes på dette tidspunktet derfor er sykere og
har lengre sykefravær. Dette kan være i tråd med
sammensetningshypotesen. Men en mulig alternativ
forklaring er at høyt aktivitetsnivå fører til mer alvor-
lige sykefraværstilfeller, slik stresshypotesen tilsier.

• Forfatterne konkluderer med at når det er korrigert for
visse sammensetningseffekter, er det betydelige kau-
sale effekter av konjunkturene på sykefraværet. De har
imidlertid ikke noe sikkert grunnlag for å si i hvilken
grad dette skyldes disiplinerings- eller stresseffekter20.
Kolstad (2005) tar utgangspunkt i at personer som mot-

tar grunnstønad eller mottok hjelpestønad som barn, kan
forventes å ha nedsatt helse21. I den grad de er i jobb, kan
man betrakte dem som eksempler på sammensetnings -
hypotesens «marginale arbeidstakere», og det kan antas at de
har høyere sykefravær enn andre og øker sysselsettings -
graden mer enn andre i en konjunkturoppgang. Kolstad matcher
henholdsvis grunnstønadsmottakere og tidligere hjelpe -
stønadsmottakere med personer uten stønad, men som
ellers har samme kjennetegn, og sammenligner gruppe for
gruppe i perioden 1989–2003. For grunnstønadsmottakere
(stort utvalg) finner han samme utvikling i antall sykepenge -
dager betalt av folketrygden per person som for personer
uten stønad, og at sysselsettingsgraden (anslått ut fra inn-
tektsdata) ikke varierer som forventet med konjunkturene.
For tidligere hjelpestønadsmottakere (lite utvalg) finner
han visse tegn til at sykefraværet øker mer med konjunktu-
rene enn blant personer uten stønad. Men heller ikke for
disse utviklet sysselsettingsgraden seg som forventet. Han
konkluderer med at sammensetningshypotesen får liten
støtte. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hvor godt
studien identifiserer de marginale arbeidstakerne som
sammensetningshypotesen handler om.22

19 Sammenhengen mellom ledigheten og sykefraværet svekkes når også personer
mellom 55 og 66 år tas med i panelet, mens det har liten effekt å inkludere grup-
pen 17-29 år. Forfatterne mener dette kan skyldes at eldre arbeidstakere i mindre
grad påvirkes av konjunktursituasjonen. Når arbeidstakere mellom 55 og 66 år tas
med og utvalget begrenses til stabile arbeidstakere, styrkes sammenhengen
mellom ledighet og sykefravær enda mer enn før.
20 Datamaterialet i studien ser ut til å inkludere sykefraværet til arbeidsledige og
selvstendig næringsdrivende i tillegg til arbeidstakere. Sykefraværet til selvsten-
dig næringsdrivende og arbeidsledige behøver imidlertid ikke påvirkes av kon-
junkturene på samme måte som for arbeidstakere.
21 Grunnstønad er økonomisk kompensasjon for visse helserelaterte utgifter, mens
hjelpestønad kan gis til personer med et særskilt behov for tilsyn og pleie.
22 Datagrunnlaget inkluderer dessuten sykefraværet til arbeidsledige og selvsten-
dig næringsdrivende.
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Av studiene vi har sett på, får disiplineringshypotesen
mest støtte. Det er imidlertid vanskelig å skille denne
hypotesen fra stresshypotesen uten bedre data over den
enkelte arbeidstakers helsetilstand og/eller arbeidsrelaterte
stressfaktorer. Sammensetningshypotesen ser ikke ut til å
kunne forklare noen betydelig del av korrelasjonen
mellom sykefraværet og konjunkturene.

De norske studiene som er nevnt her analyserer for en
stor del data for perioden 1989–2000, da samvariasjonen
mellom sykefraværet og konjunkturene var størst. Dersom
sammenhengen mellom sykefraværet og konjunkturene
fortsatt er til stede – selv om den kanskje til tider over-
skygges av andre faktorer – virker det likevel sannsynlig
at mekanismene bak i stor grad er de samme som før.
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INNLEIING OG PROBLEMSTILLING

Regelverket for uførepensjon har dei seinare åra vorte
endra slik at uførepensjonistar lettare kan prøva seg i
arbeid utan å miste pensjonen. Denne regelendringa har
likevel ikkje ført til at mange uførepensjonistar ynskjer å
koma i arbeid. Direkte forsøk på reaktivisering av uføre-
pensjonistar viser at dette er eit krevjande arbeid. Med
innføring av ein tidsavgrensa uførestønad (TU) for perso-
nar med ein usikker prognose og/eller ein antatt rest -
arbeidsevne, gjorde ein det mogleg å systematisere opp-
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Kva påverkar om ein får tidsavgrensa 
uførestønad eller varig uførepensjon? 
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Det er fire år sidan tidsavgrensa uførestønad vart innført. Uføre med ein usikker prognose og/eller ein antatt restarbeids -
evne skulle innvilgast tidsavgrensa uførestønad i staden for varig uførepensjon. Grupper der ein  særleg er usikker på
den framtidige arbeidsevna, er yngre personar med lettare psykiske lidingar eller lidingar i muskel-/skjelettsystemet. 
I artikkelen ser vi på kva som påverkar om utfallet av ein søknad om uføreyting vert tidsavgrensa uførestønad eller varig
uførepensjon, gitt at ein fyller vilkåra for ytinga. Dei førebelse resultata viser i all hovudsak at ein har treft målgruppa
for tidsavgrensa uførestønad. Alder og dei aktuelle diagnosane for lettare psykiske lidingar og lidingar innan muskel-
/skjelettsystemet er dei faktorane som har sterkast forklaringskraft. Tidlegare tilknyting til arbeidslivet ser også ut til å
ha effekt. Eit anna interessant funn er at kva ordning som gjev den beste økonomiske kompensasjonen, ser ut til å
påverka om uføreytinga vert tidsavgrensa eller varig. 

følginga av dei som med størst sannsyn kunne tilbake -
førast heilt eller delvis til arbeidslivet. 

Bakgrunnen for at ein innførde TU, var at det var ein
kraftig auke i tilgangen av nye uførepensjonistar på slut-
ten av 1990-talet (NOU 2000:27, Sandmanutvalet). Sidan
byrjinga av 1990-tallet har prosentdelen mottakarar av
uføreytingar auka frå i overkant av åtte til rundt 11 prosent
av folkemengda i alderen 18 til 66 år. Veksten i denne
perioden skuldast delvis demografiske endringar, delvis
forhold på arbeidsmarknaden og delvis regelendringar på
uføreområdet, og for alternative ordningar som rehabili -
terings pengar og attføringspengar. 

Tidsavgrensa uførestønad vart også innført med tanke
på at det blir viktig å utnytte meir av arbeidskrafta når den
komande eldrebølgja kjem etter kvart som dei store etter-
krigskulla blir pensjonistar. Ved å innføre ei tidsavgrensa
uføreordning hadde ein ei målsetjing om at fleire skulle
kunne ta opp att arbeidet heilt eller delvis.

Det er no vel fire år sidan ordninga vart innført, og dei som
fekk innvilga fire år med TU i 1. halvår 2004 har gått ut peri-
oden i 1. halvår 2008. Dette er difor eit interessant tidspunkt å
sjå nærare på korleis ordninga har verka. Utredningskontoret
i Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider med eit prosjekt
som er eit bidrag til evaluering av ordninga. I fyrste fase i pro-
sjektet skal vi sjå nærare på kva som påverkar om ein får tids-
avgrensa uførestønad eller uførepensjon (UP). I andre fase av
prosjektet skal vi analysere korleis det går med dei som har
fått innvilga ein periode på TU. I denne artikkelen presenterer
vi førebelse resultat frå fyrste del av dette arbeidet.
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Figur 1: 
Personar med uføreytingar i prosent av folke-
mengda ved utgangen av året. 1993–2007
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TIDSAVGRENSA UFØRESTØNAD ELLER VARIG
UFØREPENSJON – MODELLERING AV UTFALLET 

Prosessen som leiar fram mot ein uførestønad, startar som
oftast med eit eller fleire sjukepengetilfelle der ein etter
kvart brukar opp sjukepengeretten. Deretter går ein gjerne
over på rehabiliteringspengar og/eller attføringspengar,
før ein fremjar søknad om uføreyting. Den som søkjer,
søkjer om ei uføreyting, ikkje spesielt om tidsavgrensa
uførestønad (TU) eller varig uførepensjon (UP). Det er
NAV som avgjer kven av dei to ytingane som skal verte
innvilga, gitt at søkjaren oppfyller vilkåra for uføreyting. 

Det er denne avgjerdsprosessen vi forsøker å modellere
i denne artikkelen. Som ved varig uførepensjon, er det eit
vilkår at inntektsevna må være varig nedsett med minst 50
prosent. Det er altså dei same inngangsvilkåra for begge
ytingane. Tidsavgrensa uførestønad skal gjevast når ytter-
legare behandling, rehabilitering eller attføring ikkje er
venta å betre inntektsevna på søknadstidspunktet, men der
framtidig inntektsevne er meir usikker. Det skal gjevast
tidsavgrensa uførestønad dersom det er utsikter til betring.
I NAV sine rundskriv er det gjeve retningslinjer om når
det skal gjevast tidsavgrensa uførestønad framfor varig
uførepensjon. TU skal gjevast om søkjaren har muskel-
/skjelettlidingar eller lettare psykiske lidingar der det
 knyter seg uvisse til varigheita av funksjonsnedsetjinga.1

Eit anna viktig prinsipp i avgjersla om stønaden skal bli
tidsavgrensa eller varig er alderen til søkjaren. Det er lagt

vekt på at ein skal være tilbakehalden med å innvilge varig
uførepensjon til unge og middelaldrande personar. Det er
vidare lagt vekt på at det skal gjerast ei samla vurdering av
vedkommande sine fysiske, psykiske og sosiale ressursar
når funksjonsevna skal vurderast mot arbeid og aktivitet. 

Kva påverkar utfallet?
I perioden 1.1.2004–1.5 2008 er det til saman vel 128 000
nye mottakarar av uføreytingar. I underkant av 50 000 av
desse er mottakarar av TU. Nærare to tredjedelar av desse
er kvinner. Kvinner har i lang tid vore i overvekt blant nye
mottakarar av uføreytingar, og dette er ikkje endra med
innføringa av tidsavgrensa uførestønad. Blant dei nye
mottakarane av uføreytingar etter 1.1.2004, får 44 prosent
av kvinnene TU, medan den tilsvarande prosentdelen for
menn er 30 prosent. 

Data og metode
Vi har teke utgangspunkt i alle som har tilgang til uføre-
ordningane i åra 2004–2006. Dersom nokon har fleire til-
gangar i perioden, har vi inkludert den fyrste.2 Personar
som mottek ei uføreyting, men er busett i utlandet, er ute-
letne frå analysen. Vi nyttar logistisk regresjon til å analy-
sere kva som påverkar sannsynet for å få anten varig eller
tidsavgrensa uførestønad. Dette er ein praktisk metode når
ein skal studere avhengige variablar med to utfall (UP eller
TU). Med ein slik modell kan vi studere kva kvar einskild
faktor, til dømes kjønn, alder og bustad har å seie for sann-
synet for å få anten varig eller tidsavgrensa uførestønad. Vi
har laga intervall av kontinuerlege variable som til dømes
alder og kompensasjonsgrad. Den eine kategorien er refe-
ransekategori. Effekten av ein variabel må tolkast relativt
til referanseverdien.  

Vi har gjort analysar med begge kjønn samla og menn
og kvinner kvar for seg. 

2 Ein del har t.d. tilgang til varig uførepensjon etter ein periode med TU.
I slike tilfeller er det berre tilgangen til TU som er inkludert i analysen. 

1 Som t.d. depressive lidingar, angstlidingar og mindre alvorlege personlegdoms-
forstyrringar
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Kjønn og alder

For begge kjønn aukar tilgangen naturleg nok med alderen.
Menn er i overvekt blant dei aller yngste og dei aller eld-
ste. Figur 2 viser aldersfordelinga for nye uførepensjonis-
tar i 2003 – året før innføringa av tidsavgrensa uførestønad. 

Figur 3 viser korleis aldersfordelinga ser ut eitt år etter
innføringa av tidsavgrensa uførestønad. For nye mottakarar
av varig uførepensjon er det no liten skilnad i alderssaman-
setninga mellom menn og kvinner. Overvekta av kvinner i
dei midtre aldersgruppene er flytta over blant mottakarane
av tidsavgrensa uførestønad. Etter innføringa av TU auka
også prosentdelen kvinner med 100 prosent uføregrad3.

Ut frå dette kan vi difor vente at alder vil ha ein tydeleg
påverknad på om utfallet vert tidsavgrensa uførestønad
eller varig uførepensjon. Men er det slik at overvekta av
kvinner blant mottakarane av tidsavgrensa uførestønad
skuldast aldersfordelinga? Vi veit også at kvinner i større
grad er ramma av muskel-/skjelettlidingar. 

Analyseresultata viser at sjølv om vi korrigerer for ei rekke
faktorar, inkludert diagnose, finn vi ein sjølvstendig effekt av
å være kvinne.4 Dette tyder på at det å vere kvinne i seg sjølv
gir større sannsyn for å få tidsavgrensa uførestønad.

For begge kjønn ser vi at alder er ein sentral faktor som

speler inn på utfallet om kven av dei to uføreytingane som
vert innvilga. Jo høgre alder, jo større sannsyn for å få inn-
vilga varig uførepensjon. Dette heng i stor grad saman med
at utsiktene til betring er større jo yngre ein er. Dei aller
yngste (18–24 år) får likevel i større grad innvilga varig
uførepensjon. Dette kan forklarast med at ein stor del av
desse har alvorlege psykiske lidingar eller medfødde sjuk-
domar som psykisk utviklingshemming og medfødde mis-
danningar og kromosomfeil (Brage og Thune, 2008).  

Lettare psykiske lidingar gjev i større grad TU 

Uførepensjon er koda etter diagnosesystemet ICD-9 og
ICD-10. Dei store diagnosegruppene både for uførepensjon
og tidsavgrensa uførestønad er diagnosar i muskel-/skjelett-
systemet og psykiske lidingar. I 2003 utgjorde personar
med desse diagnosane 60 prosent av uførepensjonistane.
Prosentdelen var noko høgre for kvinner enn for menn.
Tildels er dette diagnosar der det både er vanskeleg å gje
gode prognosar og adekvat behandling. Diagnosane varie-
rer også med alder. Psykiske lidingar dominerer blant dei
yngre, medan muskel-/skjelettlidingar og hjertesjukdomar
finst hyppigare hos dei eldste. Blant dei yngste mottakarane
av tidsavgrensa uførestønad er muskel-/skjelett plagar over-
representert. Derimot finn vi ein større prosentdel med psy-
kiske lidingar på tidsavgrensa uførestønad enn med uføre-
pensjon blant dei eldre.

Tabellane under viser diagnosefordelinga for mottaka-

3 Dette kan ha samanheng med at ordninga med kombinert vurdering blei oppheva
samtidig med innføring av tidsavgrensa uførestønad 
4 Sjå vedlegg for regresjonsresultat

Tabell 1b. 
Nye mottakarar av uførepensjon og tidsavgrensa uførestønad 2005. Fordeling på diagnosegrupper i prosent.
Mottakarar 45 år og over.

Uførepensjon Tidsavgrensa uførestønad
Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt

Psykiske lidingar 14 15 15 25 26 25
Muskel/skjelettlidingar 43 29 36 41 33 38
Sjukdomar i sirkulasjonssystemet 6 16 11 3 8 5
Sjukdomar i luftveiene 3 4 3 1 1 1
Andre diagnosar og uoppgitt 34 37 36 31 33 32
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Tabell 1a. 
Nye mottakarar av uførepensjon og tidsavgrensa uførestønad 2005. Fordeling på diagnosegrupper i prosent.
Mottakarar under 45 år

Uførepensjon Tidsavgrensa uførestønad
Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt

Psykiske lidingar 40 50 45 39 49 43
Muskel/skjelettlidingar 9 5 7 26 16 22
Sjukdomar i sirkulasjonssystemet 2 2 2 2 2 2
Sjukdomar i luftveiene 1 1 1 1 1 1
Andre diagnosar og uoppgitt 48 42 45 33 33 33
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rar av uføreytingar over og under 45 år. I 2003 utgjorde
aldersgruppa under 45 år omlag 22 prosent av dei nye
uførepensjonistane. Etter innføringa av TU har hovud-
tyngda av gruppa muskel/-skjelettlidingar for dei under 45
år flytta over dit. Blant mottakarane under 45 år, finn vi
alle som er fødd uføre og som får ein varig uførepensjon. 

I analysen har vi gruppert diagnosane slik at vi kan
skilje kvar gruppe innan muskel/skjelett og psykiske
lidingar, medan dei andre diagnosane er gruppert i større
kategoriar. 

For psykiske lidingar gjev gruppene affektive lidingar,
nevrosar, åtferds- og personlegdomsforstyrringar signifi-
kant større sannsyn for tidsavgrensa uførestønad.
Sjukdomar der det ikkje er utsikter til betring, som psykisk
utviklingshemming, får så og seie utelukkande varig
uførepensjon. Sjukdomar i andedrettssystemet gjev signi-
fikant større sannsyn for varig uførepensjon for menn. 

Innanfor muskel-/skjelettsystemet gjev ryggsjukdomar
og fibromyalgi større sannsyn for tidsavgrensa uførestø-
nad. Artritt og artrosar gjev auka sannsyn for varig uføre-
pensjon, men resultatet er ikkje statistisk signifikant. 

Kompensajonsgrad har betydning 

Tradisjonelt har brukaren fått det beste økonomiske utfal-
let av ei yting dersom det er alternative grunnlag ytinga
skal reknast ut på. Til dømes skal ein ved utrekning av
uførepensjonen rekne ut poengtalet på grunnlag av dei tre
siste åra eller halvparten av dei beste åra frå ein var 17 år.  
I ein del tilfeller vil det ikkje være opplagt om utfallet bør
være tidsavgrensa eller varig uførepensjon. Vi kan, i alle
fall teoretisk, tenkje oss at avgjerda i uklare tilfeller kan
avhenge av kva den økonomiske kompensasjonen vert i
kvart utfall. 

Kva som vil gje best økonomisk kompensasjon av TU
eller UP er avhengig av kva inntektsprofil ein har hatt før
ein vart ufør. Grovt sett vil varig uførepensjon gje høgst
kompensasjon dersom ein har hatt mange år med 
pensjonsopptening tidlegare i livet. Tidsavgrensa uføre-
stønad vil gje betre kompensasjon dersom det er det siste
eller dei tre siste åra før uføretidspunktet ein har hatt best
opptening. 

I analysen har vi på bakgrunn av inntektshistorikk og
opptening av pensjonspoeng, rekna ut kva den månadlege
utbetalinga ville vore for det utfallet det ikkje vart. Sidan
utrekninga av uførepensjon og TU er ulik, vil utfalla gje
ulik kompensasjon.5 Vi har delt inn kompensasjonsgraden
i tre kategoriar: Om lag lik, uførepensjon gjev betre kom-
pensasjon og tidsavgrensa uførestønad gjev betre kompen-
sasjon.6

Kompensasjongraden ser ut til å påverke utfallet av kva
uføreyting ein får. Resultata er statistisk signifikante både
for kvinner og menn. Sannsynet for å få varig uførepen-
sjon dersom kompensasjonsgraden er betre, er likevel

Utrekning av varig uførepensjon: 
Varig uførepensjon vert i hovudsak rekna ut som alders-
pensjon. Pensjonen består av grunnbeløpet, tilleggspensjon
+ evt. særtillegg og evt. forsørgingstillegg. 
Storleiken på tilleggspensjonen er mellom anna avhengig av 

• kor mange år med opptening ein har 
• kor høg arbeidsinntekta har vore i oppteningstida

For å rekne ut storleiken på tilleggspensjonen reknar vi fyrst
ut pensjonspoenga (poeng fram til uføretidspunkt + fram -
tidige poeng fram til ein fyller 67 år). I utrekninga av dei
framtidige pensjonspoenga velg ein det gunstigaste alterna-
tivet av to moglege: anten eit gjennomsnitt av pensjons -
poenga dei tre siste inntektsåra før uføretidspunktet eller
gjennomsnittet av dei høgaste pensjonspoenga i halvparten
av alle åra fom 17 år til uføretidspunktet. Som for alders -
pensjon rekna ein så ut sluttpoengtalet som gjennomsnittet
av dei 20 beste åra inkludert år med utrekna pensjonspoeng.
For eit gitt sluttpoengtal avheng storleiken på tilleggspensjo-
nen av talet på år med pensjonspoeng (poengår). 

Tidsavgrensa uførestønad:
Tidsavgrensa uførestønad vert utrekna på same måte som
rehabiliteringspengar. Grunnlaget for utrekninga vert fast-
sett ut frå pensjonsgjevande inntekt året før uføreåret eller
frå gjennomsnittet av dei siste tre åra dersom det gjev
høgare grunnlag. Tidsavgrensa uførestønad utgjer 66 pro-
sent av grunnlaget.

Minste yting: 1,8 x grunnbeløpet
Høgste yting: 66 prosent av 6 x grunnbeløpet

Ulikskapane i utrekninga av dei to ytingane gjer at kom-
pensasjonen vil være avhengig av korleis inntektsprofilen
har vore i åra før ein blir sjuk. Dersom ein har hatt betre
pensjonsopptening tidlegare i livet vil ein få høgre kom-
pensasjon ved varig uførepensjon. 

høgst for menn. Tradisjonelt har ein på NAV-kontora
gjeve det alternativet som gjev best økonomisk utteljing
der det er alternative måtar å rekne storleiken på stønaden
på. Dette skal ikkje være nokon sjølvstendig faktor når det
skal avgjerast om søkjaren skal få  TU eller UP. Det kan
likevel være mange tilfeller der det ikkje er opplagt om

5 Sjå faktaboks
6 Mottakarar av både tidsavgrensa uførestønad og varig uførepensjon kan få bar-
netillegg. Dersom ein har barn under 18 år som ikkje forsørgjer seg sjølv, utgjer
det årlege barnetillegget 40 prosent av grunnbeløpet for kvart barn. Barnetillegget
er behovsprøvd. Tillegget kan reduserast eller falle bort dersom den samla inn-
tekta til foreldra overstig eit fastsett fribeløp. Før 1. juni 2006 var barnetillegget
på TU-ytinga eit standardisert tillegg på kr 17 pr barn pr dag, 260 dagar i året.
Fram til dette tidspunktet vil difor storleiken på barnetillegget kunne utgjere skil-
nad i kompensasjonsgraden for dei to ytingane. For varig uførepensjon er det også
ektefelletillegg dersom ein forsørgjer ektefelle. Storleiken på ektefelletillegget er
50 prosent av grunnløpet. Ektefelletillegget vert redusert dersom ein har mindre
enn 40 år trygdetid. Vi har ikkje teke omsyn til dette i utrekninga av kompensa-
sjonsgraden.
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søkjaren skal ha TU eller UP. I slike tilfeller kan ein tenkje
seg at storleiken på ytinga kan ha ei tyding. Ei anna tol-
king kan være at kompensasjonsgraden har samanheng
med tilknytinga til arbeidsmarknaden. Dersom kompensa-
sjonen for TU overstig kompensasjonen for UP, tyder det
på at ein har hatt høgre opptening dei siste åra. Det kan
indikere betre utsikter til rehabilitering av arbeidsevna.

Arbeidsmarknadstilknyting

Tidlegare tilknyting til arbeidslivet er ein faktor som skal
vurderast med omsyn til om det skal innvilgast TU eller
UP. Vi forventar at ein sterkare tilknyting til arbeidslivet
vil gje eit høgre sannsyn for å få TU. 

Det er ein liten tendens til at mottakarane av tids -
avgrensa uførestønad både har lågare inntekt før dei blei
uføre og kortare opptening relativt til moglege år med
opptening enn dei som får uførepensjon. Dette kan truleg
forklarast ved at den første gruppa gjennomsnittleg er
yngre enn den andre. Den største forskjellen finn vi like-
vel mellom kvinner og menn. 

Som mål på tilknytinga til arbeidslivet, har vi sett på
talet med poengår relativt til kor mange potensielle år ein
har. Som potensielle år reknar vi alle åra frå ein fyller 17
år til det året ein vart ufør. Vi finn at desto fleire år med
poengår relativt til moglege år, desto større er sannsynet
for å få innvilga TU når det er korrigert for m.a. alder og
kjønn. Dette er i tråd med retningslinjene for kva det skal
leggjast vekt på i valet mellom tidsavgrensa uførestønad
og varig uførepensjon. 

Vi har ikkje hatt informasjon om utdanninga til dei nye
mottakarane av uføreytingar. Det kan være grunn til å tru
at effekten av poengår ville vore mindre tydeleg dersom vi
hadde kontrollert for utdanning.7 Dersom ein har lang

utdanning, vil ein ha gjerne ha færre år med pensjonsopp-
tening, sjølv om mange har jobb ved sida av studiane. 

Trygdehistorikk

Tidlegare periodar som stønadsmottakar fortel oss noko
om søkjaren si helse. Har han hatt få og lange sjukeperiodar
eller kortare og hyppige? Har vedkommande vore på 
rehabilitering og attføring? Dersom ein har vore ofte sjuk,
tyder det på at helsetilstanden er slik at det er varig uføre-
pensjon som er den riktige ytinga, eller tyder mange sjuke -
periodar på at det er meir usikkert korleis helsetilstanden
utviklar seg? Begge deler kan være tilfelle, så det er usik-
kert kva dette har å seie for utfallet.  

Gjennomsnittleg tal på dagar med sjukepengar siste fem
år før ein vert innvilga TU er 385 (vel eit år) for menn og 415
dagar (knapt to månader lenger) for kvinner. Tilsvarande har
menn i gjennomsnitt 420 og kvinner 480 sjukepengedagar
siste fem år før ein vert innvilga varig uførepensjon.

Tida frå ein startar på det siste sjukepengetilfellet til ein
får ei uføreyting er i snitt lenger for tidsavgrensa uføre -
stønad enn for varig uførepensjon. For menn er det i
gjennomsnitt nesten 2,5 år frå sjukepengestart til ein mot-
tek ein uførepensjon. For kvinner er det 2,1 år. Til saman-
likning er tida frå sjukepengestart til ein mottek ei TU i
gjennomsnitt 3,7 år for menn og 3,3 år for kvinner. Dette
kan truleg forklarast med at ein større del av dei som får
varig uførepensjon er eldre eller har ein diagnose der
uførepensjon er eit klarare val. 

Det er ein større del av dei som får innvilga TU som har
vore gjennom ein periode med rehabiliteringspengar.
Blant dei som får innvilga tidsavgrensa uførestønad, er det
rundt 90 prosent som har hatt ein periode med rehabilite-
ringspengar samanlikna med rundt 60 prosent blant dei
som får innvilga varig uførepensjon. Det er også ein større
del blant dei som får innvilga TU som har motteke attfø-
ringspengar, 60 prosent for TU-mottakarar og rundt 30

Tabell 2.
Tidlegare inntekt for nye mottakarar av uførepensjon og tidsavgrensa uførestønad 2002-2007. 

Inntekt i G året før uføreåret Opptjeningsår i prosent av moglege år
Median Median

UP TU UP TU
Startår for pensjon Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
2002 3,8 5 59 79
2003 3,7 5 60 80
2004 3,8 5,1 3,8 5 60 82 65 86
2005 3,9 5 3,6 4,8 62 83 64 83
2006 3,9 5 3,6 4,8 63 84 65 83
2007 3,8 4,9 3,6 4,7 64 85 64 81

KJELDE: NAV

7 I fase 2 av prosjektet skal vi inkludere informasjon om utdanning. 
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prosent for UP-mottakarar. Ein litt større del av kvinnene
har hatt ein periode med rehabiliteringspengar og ein noko
større del av mennene har hatt ein periode med attføring.
Blant dei som får TU, har rundt halvparten motteke både
rehabiliteringspengar og attføringspengar, medan det til-
svarande er rundt ein fjerdedel blant dei som får varig
uførepensjon. Ein noko større del av mennene har motteke
både rehabiliteringspengar og attføring.

Som forventa gjev auka tal på sjukepengedagar dei siste fem
åra før uføreytinga større sannsyn for å få innvilga ein tids -
avgrensa uførestønad. Det same gjeld om ein har hatt ein eller
fleire periodar med rehabiliterings- eller attføringspengar.

Familiesituasjon, bustadsfylke og fødeland

Det er ein større del ugifte enn gifte blant mottakarane av
tidsavgrensa uførestønad og ein større del gifte blant mot-
takarane av varig uførepensjon. Dette har nok samanheng

med at TU-mottakarane i gjennomsnitt er yngre. Ein
større del av kvinnene er gifte, både blant TU mottakarar
og uføremottakarar, og 24 prosent av mennene og 27 pro-
sent av kvinnene har eitt eller fleire barn.

For menn har det å være gift ein svak positiv effekt på
sannsynet for å få tidsavgrensa uførestønad, medan det
ikkje har nokon effekt for kvinner. Dersom ein har barn
under 18 år, er sannsynet større for at ein får innvilga tids-
avgrensa uførestønad både for menn og kvinner.

I 2006 hadde NAV som styringsparameter at minst 40
prosent av dei nye mottakarane av uføreytingar skulle
motta ein tidsavgrensa uførestønad. Enkelte fylker hadde
høgre mål enn 40 prosent. Vi finn at det er variasjonar
mellom fylka med omsyn til kor mange som får innvilga
ein tidsavgrensa uførestønad.

Vi har også inkludert fødeland som ein kontrollvariabel.
Å være fødd i andre land enn Noreg er ikkje statistisk sig-
nifikant når vi kontrollerer for tilknyting til arbeidslivet. 

AVSLUTNING:

Resultata syner i hovudsak at det er stort samsvar mellom
faktorar som det skal takast omsyn til når det skal avgjerast
om ein søkjer skal få innvilga ein tidsavgrensa eller varig
uføreyting, og faktorar som har signifikans i våre analysar.
Yngre personar med diagnosar der den framtidige arbeids-
evna ofte kan vere usikker, har større sannsyn for å få inn-
vilga ein tidsavgrensa uførestønad. Den økonomiske kom-
pensasjonsgraden spelar også ei tydeleg rolle for utfallet. 

Ordninga med tidsavgrensa uførestønad er i ferd med å
opphøyre. I stortingsmelding nr 9 (2006-2007), Arbeid,
velferd og inkludering, var eit av hovudgrepa i reforma for
ein ny arbeids- og velferdsforvaltning at tidsavgrensa
uførestønad, rehabiliteringspengar og attføringspengar
skulle bli erstatta med ei ny ordning for mellombels inn-
tektssikring -arbeidsavklaringspengar. Omlegginga til den
nye ordninga skal bidra til å vri ressursbruk frå stønadsfor-
valtning til aktive tiltak og oppfølging. Det er kva behov
den enkelte har som skal styre tilbod om tiltak og tenester
og ikkje kva yting ein mottar. Den endelege forma på
arbeidsavklaringspengar er ennå ikkje vedteken. 

REFERANSAR:

Brage. S og Thune. O (2008). «Medisinske årsaker til
uføreytelser blant unge 1977– 2006»,  Arbeid og velferd
3/2008, NAV

NOU 2000:27.  Sykefravær og uførepensjonering 

St.meld.nr.9 (2006-2007)  Arbeid, velferd og inkludering

Figur 4. 
Prosentdel som har hatt ein periode med rehabili-
teringspengar eller attføringspengar før uføre -
ytinga. Nye mottakarar av uføreytingar 1. jan
2004-1. mai 2008.

KJELDE: NAV
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Figur 5. 
Nye mottakarar av uføreytingar etter sivilstand, 
1. jan 2004-1. mai 2008

KJELDE: NAV
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VEDLEGG

Variable Begge Kvinner Menn

Kjønn, sivilstand og barn 
-kvinne 0,62***
-har barn 0,70*** 0,69*** 0,74***
-er gift 0,93*** 0,96 0,89***

Alder (18-24 år)
-25-29 år 0,57*** 0,56*** 0,60***
-30-34 år 0,81** 0,77** 0,9
-35-39 år 1,22** 1,23* 1,27*
-40-44 år 1,61*** 1,63*** 1,66***
-45-49 år 2,59*** 2,56*** 2,77***
-50-54 år 5,26*** 5,55*** 5,23***
-55-59 år 26,21*** 29,00*** 24,42***
-60-67 år 203,83*** 254,60*** 164,25***

Trygdeytingar
-meir enn eitt sjukepengetilfelle siste 10 år 0,80*** 0,80*** 0,82***
-har hatt rehabiliteringspengar 0,32*** 0,32*** 0,32***
-har hatt attføringspengar 0,93*** 0,93* 0,92*

Diagnosar (affektive lidingar)
-iskemiske hjertesjukdomar 2,45*** 2,61*** 2,64***
-hjernekarsjukdomar 2,83*** 3,11*** 2,74***
-diabetes 2,29*** 2,48*** 2,22***
-organiske psykiske lidingar 2,36*** 2,25*** 2,50***
-nevrosar, angst 1,25*** 1,06 1,51***
-rusmiddel, tablett 1,89*** 1,97*** 1,92***
-psykisk utv.hemming 15,21*** 19,73*** 11,54***
-sjukdomar i nervesystemet 2,59*** 2,20*** 3,33***
-ryggsjukdomar 1,34*** 1,32*** 1,39***
-uspesifisert reumatisme, fibromyalgi 0,99 0,95 1,01

Kompensasjonsgrad (liten skilnad)
-up>tu 1,43*** 1,50*** 1,38***
-tu>up 0,85*** 0,81*** 0,87***

Yrkestilknyting (0-25 prosent av moglege år)
-25- 50 prosent 0,74*** 0,74*** 0,73***
-50- 75 prosent 0,65*** 0,65*** 0,60***
-75-100 prosent 0,60*** 0,62*** 0,59***

Regresjonsresult frå logistisk regresjon på data for åra 2004–2006. Tabellen viser oddsrater for å få varig 
uførepensjon. Referansekategori i parentes. Vi har også kontrollert for fylke og næring.

*: Signifikant på 5 % nivå, **: Signifikant på 1 % nivå, ***: Signifikant på 0,1 % nivå



44

MOR TAR UT SEKS GANGER SÅ LANG 
FORELDREPERMISJON SOM FAR

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse
med fødsel. Foreldrene kan da velge om de vil ha 44 uker
med 100 prosents lønnskompensasjon eller 54 uker med 80
prosents lønnskompensasjon. I begge tilfelle er tre uker før
fødselen og seks uker etter fødselen forbeholdt mor, mens
seks uker er forbeholdt far. Resten av perioden, det vil si
29 eller 39 uker, kan i utgangspunktet deles mellom mor og
far. Retten til foreldrepenger er avhengig av at man har et
arbeidsforhold (se faktaboks om foreldrepenger).

I vårt utvalg valgte 71 prosent av foreldrene den lengste
permisjonsordningen. Blant dem som valgte den korteste
permisjonsordningen, ser mors arbeidssituasjon ut til å ha
hatt betydning, da det er en overrepresentasjon av mødre
som driver et enkeltmannsforetak eller jobber innen
undervisning i denne gruppa. Det er også en overrepresen-

Forhold som har betydning når mor og far
deler foreldrepermisjonen
AV: ANNE-CATHRINE GRAMBO OG SIGRID MYKLEBØ

SAMMENDRAG

Sommeren 2008 gjennomførte NAV en spørreundersøkelse rettet mot foreldre som hadde fått barn ni måneder tidligere.
I denne artikkelen ser vi på hvilke forhold som har betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen1 mellom mor og
far i de tilfellene der både mor og far har rett til foreldrepenger. I denne foreldregruppen tar mor i gjennomsnitt ut 43
uker med foreldrepenger, mens far tar ut sju uker. Tre av fire foreldrepar oppga at de i fellesskap hadde kommet fram
til hvordan de ville dele foreldrepermisjonen seg imellom.

Med hensyn til hvilke forhold som hadde stor betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen, ble de samme tre for-
holdene vektlagt hyppigst av både mødrene og fedrene. Men mens mødrene oftest la vekt på at de ønsket å være hjemme
med barnet så lenge som mulig, hadde fedrene oftest lagt vekt på at det er viktig at begge foreldrene etablerer et tett for-
hold til barnet. Videre var både mødrene og fedrene opptatt av at det er viktig å benytte de lovfestede rettighetene.

Vi ser at både mors og fars arbeidssituasjon har betydning når foreldrene skal dele permisjonen. Men selv om det langt
oftere ble påpekt av både mødrene og fedrene at fars arbeidssituasjon gjorde det vanskelig for ham å være borte fra arbei-
det lenger, er det mors arbeidstilknytning som har sterkest innvirkning på hvor lang permisjon far tar ut. Videre spiller
både mors og fars utdanningsnivå inn med hensyn til fars uttak av permisjon. Jo høyere utdanning, jo lengre permisjon
tar far ut. Også her er det slik at mors utdanningsnivå har en sterkere effekt på fars permisjonslengde enn hva fars eget
utdanningsnivå har. Det samme ser vi når det gjelder mors og fars alder. Økende alder hos foreldrene fører til at far tar
lengre foreldrepermisjon. Våre analyser viser at lengden på fars uttak av foreldrepenger blir påvirket i positiv retning
dersom mor har en sterk tilknytning til arbeidslivet, og dersom mor og far er opptatt av å ha en mest mulig rettferdig for-
deling av permisjonen. Far tar ut lengst permisjon dersom han jobber i en større virksomhet og i offentlig sektor.

Når mor har oppgitt at hun har lagt stor vekt på eget ønske om å være sammen med barnet så lenge som mulig, påvir-
ker det lengden på fars permisjon i negativ retning. Fars permisjon er også i snitt kortere dersom han jobber i en manns-
dominert virksomhet, er selvstendig næringsdrivende eller jobber i en virksomhet med få ansatte.

tasjon av mødre med årsinntekt under kr. 200 000 blant
dem som benytter den korteste permisjonsordningen med
den høyeste lønnskompensasjonen. 

Tabell 1 viser hvor stor andel av fedrene som tar ut
fedrekvoten, mindre enn fedrekvoten og mer enn fedre-
kvoten, i forhold til hvilken permisjonsordning de har
valgt. Som vi ser, påvirker ikke den valgte ordningen
lengden på fars permisjonen i særlig stor grad. Blant for-
eldrene som har valgt den lengste permisjonen, tar fedrene
i snitt ut 7,3 uker, mot 7,0 uker dersom de har valgt den
korte permisjonen, og antallet fedre som tar permisjon
utover fedrekvoten er bare 2,4 prosentpoeng høyere der-
som foreldrene har valgt den lengste permisjonsord-
ningen. Det er altså i hovedsak mor som får henholdsvis

1 Begrepet foreldrepermisjon er i denne artikkelen synonymt med det som formelt
omtales som foreldrepengeperioden. Altså den permisjonen foreldre kan ta ut
med foreldrepenger fra folketrygden. Ulønnet permisjon som eventuelt kommer i
tillegg, faller ikke inn under begrepet foreldrepermisjon i denne artikkelen.

// Forhold som har betydning når mor og far deler foreldrepermisjonen // Rapport Nr 4 // 2008
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Foreldrepenger
Både mor og far har rett til foreldrepenger hvis de har hatt pen-
sjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før
uttaket av foreldrepengene begynner. I tillegg må inntekten på
årsbasis være minst 1/2 G (kr. 35 128 pr. november 2008). 

Dersom mor har rett til foreldrepenger, er foreldrepeng-
eperioden 44 uker med 100 prosent lønn eller 54 uker med
80 prosent lønn. Av disse ukene er tre uker før fødsel og
seks uker etter fødsel forbeholdt mor, og seks uker forbe-
holdt far som fedrekvote dersom han har opptjent rett til
foreldrepenger. Resten av foreldrepengeperioden kan deles
mellom mor og far (ved flerbarnsfødsler legges det til 5
uker / 7 uker på foreldrepengeperioden). Fra 1. juli neste år
har Regjeringen foreslått å innføre fedrekvote på 10 uker,
hvor to nye uker legges til den samlede stønadsperioden og
to uker overføres fra den delen av foreldrepengeperioden
som kan deles fritt mellom mor og far. 

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger, kan far ta ut
foreldrepenger på selvstendig grunnlag i inntil 29 uker
med 100 prosent lønn eller inntil 39 uker med 80 prosent
lønn. Dette forutsetter at far har ansvar for barnet mens
mor er i arbeid eller utdanning eller er for syk til å ta seg
av barnet.

Hvis far ikke har rett til foreldrepenger, kan mor ta ut
hele perioden på 44 eller 54 uker.

Foreldrepenger refunderes av NAV med inntil 6G. De
fleste arbeidstakere som er dekket av tariffavtaler, har ofte
dekket hele lønnen under foreldrepengeperioden. Det vil
da være arbeidsgiver som dekker foreldrepengeutbeta-
lingen utover 6G.

Datagrunnlag og metode
Artikkelen baserer seg på deler av et datamateriale samlet inn
gjennom en spørreundersøkelse som ble gjennomført som-
meren 2008. Det er også koblet på registerdata fra NAVs for-
eldrepengeregister på utvalget i forkant av utsendelsen. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle som fikk barn i
september 2007.

I denne artikkelen baserer vi oss på svar fra 1207 forel-
drepar hvor både mor og far har opptjent rett til foreldre-
penger. Svarprosenten for undersøkelsen var på nær 35
prosent.

Spørreskjemaet var delt opp i tre deler; en felles del, en
del som skulle besvares av mor og en del som skulle besva-
res av far. 

Spørsmålene som danner hovedgrunnlaget for denne artik-
kelen, er stilt til mor og far separat: Hvilke forhold hadde
betydning for deg da dere fordelte foreldrepengeperioden
mellom dere? Her skulle hver av foreldrene ta stilling til 17
forskjellige utsagn, og krysse av for om forholdet i utsagnet
hadde stor betydning, noe betydning, ingen betydning, eller
om det ikke var relevant for fordelingen av foreldrepenge -
perioden (se figur 12 i Vedlegg for oversikt over utsagnene
og svarandeler. 

For å analysere datamaterialet har vi gjort frekvensana-
lyser, samt OLS- og logistiske regresjonsanalyser. TNS
Gallup har stått for selve innsamlingen av data.

Tabell 1: 
Fars uttak av foreldrepermisjon. Gjennomsnittlig antall uker, samt prosentandel som tar ut mindre enn fedre-
kvoten, akkurat fedrekvoten og mer enn fedrekvoten.

54 uker med 80% 44 uker med 100% Totalt
kompensasjon (N=831) kompensasjon (N=339) (N=1170)

Gjennomsnittlig uttak 7,3 uker 7,0 uker 7,2 uker

Mindre enn 6 uker 4,2 % 3,2 % 3,9 %
6 uker 71,0 % 76,4 % 72,6%
Mer enn 6 uker 20,1 % 17,7 % 19,4 %
Har ikke bestemt hvor mye
han skal ta ut 4,7 % 2,7 % 4,1 %
Totalt 100,0% 100,0 % 100,0 %

KILDE: NAV

lengre og kortere permisjon når foreldrene velger den
lange eller den korte permisjonsordningen.

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i foreldrepar der
begge har opptjent rett til foreldrepenger. Blant disse for-
eldreparene tar mor i gjennomsnitt ut 43 uker med forel-

drepenger, mens far tar ut sju uker. Det betyr at mødrene
i gjennomsnitt tar ut seks ganger så lang permisjon som
fedrene. I tillegg ser vi at flere mødre enn fedre tar ut uløn-
net permisjon (18 prosent mot 5 prosent). Vi vil videre i
artikkelen konsentrere oss om hvilke forhold mor og far
oppga at hadde betydning for fordelingen av foreldre -
permisjonen mellom dem (se faktaboks om datagrunnlag
og metode).
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SAMMEN OM Å BESTEMME FORDELINGEN

77 prosent av foreldreparene oppga at de i fellesskap hadde
kommet fram til hvordan de ville dele foreldrepermisjonen
mellom seg. Mens 11 prosent svarte at det i hovedsak var
mor som fikk bestemme, var det under én prosent som
svarte at fordelingen i hovedsak var fars avgjørelse. 16 pro-
sent la vekt på at utenforliggende forhold i stor grad
avgjorde fordelingen2. I hovedsak ser dette ut til å dreie seg
om at fars arbeid gjorde det vanskelig for ham å være
lenger borte fra jobb eller at det ikke var økonomisk lønn-
somt for far, og i noen tilfeller mor, å være hjemme lenger.
Fire prosent svarte at de ikke hadde diskutert fordelingen.

Det er en samvariasjon mellom hvordan foreldrene kom
frem til fordelingen og hvor mange uker far tar ut. Blant
foreldrene som ikke har diskutert fordelingen, tar bare to
prosent av fedrene ut mer enn fedrekvoten. Til sammen-
ligning tar 21 prosent av fedrene ut mer enn fedrekvoten
når foreldrene i felleskap hadde kommet fram til forde-
lingen, og 25 prosent tar ut mer enn fedrekvoten i de til-
fellene hvor mor i stor grad hadde fått avgjøre fordelingen.

HVILKE FORHOLD SER UT TIL Å HA STØRST
BETYD NING FOR DELING AV FORELDRE -
PERMISJONEN?
Ønsket om å være sammen med barnet så lenge som mulig,
er det forholdet som har hatt betydning for flest mødre ved
fordelingen av foreldrepermisjonen (se figur 1). Hele 68 pro-

sent svarte at dette hadde stor betydning. Deretter la
mødrene oftest vekt på viktigheten av at både mor og far eta-
blerer et tett forhold til barnet, og at det er viktig å benytte de
lovfestede rettighetene. Fedrene har oftest lagt vekt på at det
er viktig at begge foreldre etablerer et tett forhold til barnet.
70 prosent svarte at dette hadde stor betydning. Fedrene la
ellers mest vekt på at det er viktig å benytte de lovfestede ret-
tighetene og at de ønsket å være lengst mulig sammen med
barnet. Flertallet av mødrene og fedrene har altså rangert de
tre samme faktorene øverst, men mødrene har oftest lagt
vekt på at de ønsket å være så lenge som mulig sammen med
barnet, mens fedrene oftest har lagt vekt på at det er viktig at
begge foreldrene etablerer et tett forhold til barnet (for en
oversikt over samtlige utsagn foreldrene skulle ta stilling til,
samt svarandeler, se vedlegg).

MØDRE ØNSKER Å VÆRE SAMMEN MED 
BARNET SÅ LENGE SOM MULIG

Det å være hjemme med barnet så lenge som mulig, var
det forholdet flest mødre hadde lagt stor vekt på ved for-
delingen av permisjonstiden. Mødre med kort utdanning
og mødre som jobber på kvinnedominerte arbeidsplasser,
spesielt innen helse- og sosiale tjenester, varehandel og
hotell- og restaurant, har i større grad enn andre mødre
lagt vekt på dette. 

Førstegangsfedre har i større grad enn fedre som har barn
fra før, lagt vekt på at de ønsker å være sammen med barnet
så lenge som mulig. Blant mødrene er det de med to andre
barn under skolealder som oftest har lagt mest vekt på dette.

Mødrene som har vektlagt at de ønsket å være sammen
med barnet så lenge som mulig, tar i større grad enn andre
mødre ut foreldrepermisjon i 48 uker eller mer, de tar
oftere ut ulønnet permisjon i tillegg til foreldrepermisjo-
nen, og de svarte i større grad enn andre at omsorg for
barn i hovedsak er mors ansvar.

FØRSTEGANGSFORELDRE MEST OPPTATT AV
AT BEGGE ETABLERER ET TETT FORHOLD TIL
BARNET
At både mor og far etablerer et tett forhold til barnet, er den
faktoren flest fedre har tillagt stor vekt når permisjonstiden
skulle fordeles. Det å være tilstede som omsorgsperson
mens barnet er lite oppfattes som viktig, og 70 prosent av
fedrene oppga at dette hadde hatt stor betydning for dem da
permisjonstiden skulle fordeles. I gjennomsnitt tar fedrene
som har lagt vekt på dette ut 7,6 uker med foreldrepermi-
sjon. Til sammenligning ser vi at fedrene som ikke vektla
dette forholdet i snitt tar ut 5,6 uker, og at ingen av disse
tar ut permisjon ut over fedrekvoten.  
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Figur 1: 
De tre forholdene som hyppigst ble oppgitt å ha
betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen
mellom mor og far
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2 I dette spørsmålet var det mulig å krysse av for mer enn ett svaralternativ.
Prosentene summerer seg derfor ikke til 100.
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Førstegangsforeldre har i større grad enn andre lagt vekt
på at det er viktig at begge foreldre etablerer et tett forhold
til barnet. I de tilfellene der både mor og far oppga at dette
hadde stor betydning for fordelingen, tar 24 prosent av
fedrene ut mer enn fedrekvoten.

VIKTIG Å BENYTTE DE LOVFESTEDE 
RETTIGHETENE

Både gjennom utbyggingen av fødselspermisjonsord-
ningen og gjennom innføring av fedrekvoten, har staten
lagt premisser for det familiepolitiske området og for styr-
kingen av likestilling mellom menn og kvinner når det
gjelder deltakelse i arbeidslivet og omsorg for barn. På 70-
tallet var tanken rundt utvidelsen av fødselspermisjonen å
sikre mødres muligheter til å kombinere deltakelse i
arbeidslivet med det å føde og oppdra barn. Fra 1978 kom
likestillingsperspektivet ennå sterkere inn i lovgivingen,
ved at fødselspermisjonen kunne deles mellom mor og far.
Dette ga seg ikke særlig synlige utslag i fedrenes uttak av
foreldrepermisjon før en fedrekvote på fire uker ble inn-
ført i 1993. Året etter innføringen av fedrekvoten steg
andelen fedre som tok ut foreldrepermisjon fra fire til 45
prosent (Brandth/Kvande 2003). Andelen fedre som tar ut
fedrekvote, ligger i dag sannsynligvis på om lag 90 pro-
sent (jf. Ot. prp 98, 2005–2006). I vårt datamateriale, som
består av foreldrepar hvor begge har rett til foreldrepenger
og begge foreldre bor sammen med barnet, tar 99 prosent
av fedrene ut minst én uke med foreldrepenger. 96 prosent
tar ut seks uker eller mer.

Halvparten av mødrene og nær halvparten av fedrene
oppga at det å benytte de lovfestede rettighetene hadde stor
betydning for dem ved fordelingen av foreldrepermisjonen.
I tillegg oppga nærmere 30 prosent at dette hadde noe
betydning for fordelingen (se figur 1). Mødrene og fedrene
som har lagt vekt på dette, tar i gjennomsnitt ut litt kortere
permisjon enn utvalget for øvrig, noe som har sammenheng
med at de i noe større grad tar ut foreldrepenger med 100
prosent lønnskompensasjon.

Sannsynligheten for at fedrene har lagt vekt på at det er
viktig å benytte de lovfestede rettighetene, øker svakt med
utdanningsnivå og lønnsnivå, og er høyere for fedre som
er arbeidstakere enn for fedre som er selvstendig nærings-
drivende. I tillegg er det i størst grad fedre som bor i min-
dre byer og de eldste fedrene som har lagt vekt på dette.
Blant mødrene var det derimot i størst grad de yngste, de
med lavest lønn og de med utdanning fra videregående
skole som høyeste utdanningsnivå som syntes det var vik-
tig å benytte rettighetene. Foreldre født utenfor Norden
hadde i noe større grad lagt vekt på dette enn de som var
født i Norge, men denne sammenhengen var ikke statistisk
signifikant.

RETTFERDIG FORDELING AV FORELDRE -
PERMISJONEN

Familiepolitikken, permisjonsordningene og hvordan
regelverket rundt dette er utformet, skaper handlingsrom
og muligheter, men gir også føringer for hvordan permi-
sjonstiden skal deles. Selv om mesteparten av foreldreper-
misjonen (29/39 uker) i utgangspunktet kan deles fritt
mellom mor og far, ser det ut til å være en utbredt oppfat-
ning at all permisjon utenom den øremerkede fedrekvoten
i større grad «tilhører» mor. At mødrene oftest tar ut mes-
teparten av foreldrepermisjonen som kan deles, kan tyde
på dette. Flere av respondentene i vår undersøkelse har
også lagt til at dersom fedre skal ta ut mer enn fedrekvo-
ten, må de «ta disse ukene fra mor». 

Mødrene i vår undersøkelse tar i gjennomsnitt ut nesten
seks ganger så lang lønnet foreldrepermisjon som fedrene.
Fedrene tar i snitt ut i overkant av sju uker. Samtidig opp-
gir halvparten av fedrene at de gjerne kunne tenkt seg å ha
tatt ut lengre permisjon. Siden foreldrene i utgangspunktet
har anledning til å dele mesteparten av foreldrepermisjo-
nen, kan dette gjerne tolkes som at den tiden som ikke er
forbeholdt far oppfattes å være mors, og at mange mødre
nøler med «å gi fra seg» permisjonstid. Gjenklang av dette
kan vi finne i resultatene over, som viser at det forholdet
flest mødre hadde vektlagt ved fordelingen av permisjons-
tiden, var at de ønsket å være hjemme med barnet så lenge
som mulig. At fedre ikke «slipper til» er en forklaring som
tas opp i en studie gjennomført i 2007 (Holter m. fl. 2008).
Her sa et flertall av både kvinnene og mennene seg enige
i at menn ikke slipper til som likeverdige bidragsytere 
i husarbeid og omsorg for barn. Det gjaldt også i de yngre
aldersgruppene hvor man generelt skulle anta at like -
stillingen har kommet lengst.

Selv om det altså er slik at mesteparten av foreldreper-
misjonen fra lovgivers side ikke i utgangspunktet tilhører
den ene av foreldrene, viser tidligere forskning at det knyttes
andre forventning til mødre og det å være mor enn til fedre
og farsrollen. Dette gir seg utrykk i en praksis som til dels
opprettholder forkjeller mellom menn og kvinner både
innenfor familien og i arbeidslivet. Resultatene fra vår
undersøkelse kan tyde på at normen er at den tiden som
kan deles bør tilfalle mor, og at det er naturlig at mor tar
ut mesteparten av permisjonen. 

I følge en finsk studie er mangel på diskusjon om forde-
lingen av foreldrepengene en årsak til at få fedre tar permi-
sjon utover fedrekvoten (Lammi-Taskula 2003). Fedrene
tar det for gitt at det er sånn det må være, så lenge ikke mor
bringer temaet på banen. Dette kommer også til utrykk i
Brandth og Kvandes Fleksible fedre (2003), hvor de fant at
forhandlinger om permisjonsdelingen i realiteten helst
kommer i gang når mor har sterk tilknytning til arbeids -
livet, sterk yrkesposisjon, høy lønn og høy utdanning.
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I vår undersøkelse svarte 36 prosent av mødrene og 37
prosent av fedrene at ønsket om en mest mulig rettferdig
fordeling av foreldrepermisjonen hadde hatt betydning for
hvordan de fordelte foreldrepermisjonen mellom seg. 

Blant foreldreparene der både mor og far har svart at rett-
ferdig fordeling hadde betydning for fordelingen, tar nesten
halvparten av fedrene ut mer enn fedrekvoten (se figur 2). I
utvalget som helhet tar i underkant av 20 prosent av fedrene
ut mer enn fedrekvoten. De som har lagt vekt på at forde-
lingen skal være mest mulig rettferdig, deler altså mye mer
likt enn andre, selv om mor likevel i snitt tar ut fire ganger
så lang permisjon som far. Selv blant foreldre som vektleg-
ger en mest mulig rettferdig fordeling, er det altså stor for-
skjell mellom lengden på mors og fars permisjon. Dette må
tolkes som at det i denne sammenhengen ikke er likhetstegn
mellom mest mulig rettferdig og mest mulig lik.

Videre tar fedrene ut flest uker dersom rettferdig forde-
ling har hatt stor betydning for mor. Også tidligere under-
søkelser har vist at det er korrelasjon mellom mors
meninger og fars praksis (Lammi-Taskula 2003), og at
fars uttak av foreldrepenger i stor grad avhenger av mors
utdanning og yrkestilknytning (Valdimarsdóttir 2006,
Brandth/Kvande 2003, Pettersen 2003).

ER OMSORG FOR BARNET HOVEDSAKLIG
MORS ANSVAR?

Synet på mor som den mest naturlige omsorgspersonen
var den uttalt rådende normen i vårt samfunn til langt utpå
1900-tallet. I dag er mødre og fedre langt på vei formelt
likestilte som omsorgspersoner3, men både tidligere

undersøkelser og resultatene fra vår undersøkelse, tyder
på at holdningene og normene som støtter opp om mor
som hovedansvarlig for barneomsorg, ikke har forsvunnet.
Dette kan vi også se på andre områder som har med
omsorg for barn å gjøre, for eksempel ved omsorgsforde-
ling ved samlivsbrudd. I vår undersøkelse har 26 prosent
av fedrene og 31 prosent av mødrene svart at det hadde
betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen at
omsorg for barnet i hovedsak er mors ansvar (se figur 3).
I de tilfellene hvor både mor og far er enige om at barne-
omsorg i hovedsak er mors ansvar, tar fedrene i gjennom-
snitt ut 6,4 uker permisjon. Dersom ingen av foreldrene
har vektlagt dette, tar far i gjennomsnitt ut 7,7 uker.
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Figur 2: 
Andel fedre som tar ut mer enn fedrekvoten, sett i
forhold til om rettferdig fordeling av perioden
hadde betydning for fordelingen mellom mor og far.
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Figur 3: 
Forhold som hadde betydning ved fordelingen av
foreldrepermisjonen: 
Omsorg for barnet er i hovedsak mors ansvar
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KILDE: NAV
3 Mødre og fedre er fremdeles ikke helt likestilte med hensyn til foreldrepermi-
sjon. Blant annet faller fars rett til foreldrepenger på selvstendig grunnlag bort
dersom mor ikke er i fulltids jobb eller utdanning.
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Blant dem som har vektlagt dette, er det en overvekt av
personer med kort utdanning og lav inntekt, samt foreldre
født i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika. De som har
vektlagt dette, har oftere fordelt permisjonstiden uten at de
har diskutert fordelingen, eller ved at mor i stor grad
avgjorde hvordan fordelingen skulle være (se figur 4).

Blant fedrene er det i tillegg de som tjener mer enn
800 000 kr og de som er bosatt i Agder og Rogaland som
i størst grad har lagt vekt på at mor har hovedansvaret for
barneomsorgen. Fedre bosatt i Oslo og Akershus har i
minst grad lagt vekt på dette. De som har lagt vekt på
dette, har sjeldnere enn andre tatt ut mer enn fedrekvoten.
Studier fra de nordiske landene har vist at kvinner som
står svakt i privatliv og samfunnsliv er de mest familietra-
disjonelle, og i minst grad støtter fedrekvotering (Holter
m. fl. 2006). Våre funn støtter i en viss grad opp om dette,
ved at de med lavest utdanning og lavest inntekt i størst
grad har lagt vekt på at omsorg for barnet er mors ansvar.

FARS ARBEID VIKTIGST?

Både mødrene og fedrene hadde fars arbeidssituasjon høyt
oppe over begrunnelsene for hva som hadde betydning
ved fordelingen av foreldrepermisjonen dem imellom.
Mors arbeidssituasjon kom derimot nokså langt ned på
lista for både mor og far. Både mødre og fedre ser altså i
større grad ut til å vurdere det slik at far er mer uunnvær-
lig på arbeidsplassen enn mor. Mens henholdsvis 42 og 46
prosent av fedrene og mødrene oppga at fars arbeidssitua-
sjon hadde betydning for fordelingen av foreldrepermisjo-
nen, var det bare rundt 13 prosent som mente det samme
om mors arbeidssituasjon (se figur 5).

Hva ligger bak slike resultater? Er det strukturelle for-
hold som lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, ulik-
heter i forhold til hvilke sektorer og næringer de arbeider
i, og egenskaper ved regelverket for foreldrepenger? Eller
har det sammenheng med at det er ulike normer, forvent-
ninger og holdninger rettet mot kvinner og menn i arbeids-
livet og som foreldre? 

Menns og kvinners arbeidslivstilknytning
Flere tidligere undersøkelser som er gjort rundt menns
og kvinners arbeidslivstilknytning, viser at kvinner med
barn oftere tilpasser arbeidstiden sin til familien ved å
jobbe deltid, mens veldig få fedre gjør det samme
(Brandth/Kvande 2003). Slik er det også i vårt utvalg,
hvor 28 prosent av kvinnene som hadde barn fra før jobbet
deltid, mot 2,5 prosent av fedrene. I og med at mennene
i større grad enn kvinnene oppfatter egen arbeids -
situasjon som mer styrende for permisjonsuttaket, kan
kanskje dette tyde på at arbeidet og arbeidsplassen
 oppleves som en viktigere arena for menn. Det kan også
være slik at et «grådig» arbeidsliv og arbeidslivets krav i
større grad styrer fars enn mors bruk av permisjons -
ordningene, siden far oftere jobber i privat sektor og i
mer konkurranseutsatte næringer enn mor. I tillegg har
gjerne arbeidsgiver og kollegaer ulike forventninger til
menn og kvinner. 

Gjennom regresjonsanalyser beskrevet senere i artikkelen,
ser vi at fars arbeidssituasjon er en motkraft til at far tar
ut lengre permisjon. Dersom mor har en sterk tilknytning
til arbeidslivet, bidrar dette til at far tar ut lengre permi-
sjon enn om mors arbeidslivstilknytning er svakere.
Sannsyn ligheten for at far tar ut mer enn seks uker i per-
misjon øker dersom mor er i heltidsstilling eller mor har
svart at hennes arbeidssituasjon hadde betydning for
 fordelingen. Vi ser også at både mors og fars utdannings-
nivå spiller inn med hensyn til fars uttak av permisjon. Jo
 høyere utdanning, jo lenger permisjon tar far ut. Faktisk
er det slik at mors utdanningsnivå har en sterkere effekt
på fars permisjonslengde enn fars eget utdanningsnivå
har. Det samme ser vi når det gjelder mors arbeidslivs -
tilknytning. 

HVA ER DET VED ARBEIDSSITUASJONEN SOM
GJØR DET VANSKELIG Å TA UT PERMISJON?

Vanskeligere å ta ut foreldrepermisjon innen-
for visse næringer

Dersom man jobber innenfor visse næringsgrupper, ser
det ut til at det er vanskeligere å ta ut permisjon. Enkelte
næringsgrupper skiller seg ut i negativ retning både for
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mor og far. Dette er primærnæringene, varehandel, hotell-
og restaurantnæringen og andre sosiale og personlige tje-
nester4.  Foreldre som jobber i disse næringene har oftere
lagt vekt på at arbeidssituasjonen gjorde det vanskelig å ta
ut lengre permisjon. Fedre som jobber innenfor bygge- og
anleggsnæringen eller finanstjenester og forretnings -
messig tjenesteyting har også i stor grad lagt vekt på
arbeidssituasjonen. 

Selvstendig næringsdrivende har oftere lagt
vekt på arbeidssituasjonen
Fire prosent av mødrene og 10 prosent av fedrene i vårt
utvalg er selvstendig næringsdrivende. 75 prosent av
fedrene som er selvstendig næringsdrivende oppga at
deres arbeidssituasjon hadde betydning for fordelingen av
permisjonstiden. Tilsvarende andel for selvstendig
næringsdrivende kvinner var 18 prosent. Blant arbeids -
takerne oppga til sammenligning 40 prosent av fedrene og
12 prosent av mødrene at deres arbeidssituasjon hadde
betydning for fordelingen. 

Fedre som er selvstendig næringsdrivende tar i
gjennomsnitt ut 6,2 uker i foreldrepermisjon. Til sammen-
ligning tar fedre som er arbeidstakere i snitt ut 7,3 uker.
Selvstendig næringsdrivende mødre tar i snitt 38,8 ukers
permisjon, mens mødre som er arbeidstakere i snitt tar ut
43,4 uker.

Små virksomheter er mer sårbare
Ikke overraskende er det slik at det å jobbe i mindre virk-
somheter øker sannsynligheten for at foreldre har svart at
arbeidssituasjonen har hatt stor betydning for fordelingen
av foreldrepermisjonen. Særlig gjelder dette dersom virk-
somheten er et enkeltmannsforetak eller har fem eller
færre ansatte. De som har et enkeltmannsforetak stiller i
en særklasse i så måte. Her har 61 prosent av fedrene opp-
gitt at arbeidssituasjonen har hatt stor betydning for forde-
lingen, mot et snitt på 18 prosent. Vi ser noe av den
samme tendensen for mødrene, men her er andelen 16 pro-
sent mot et snitt på fire prosent.

SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDS -
SITUASJON OG INNTEKT

Blant foreldrene som har lagt vekt på arbeidssituasjonen, er
ikke sammenhengen med lønnsnivå helt entydig. Det er
mødre og fedre i de aller laveste og aller høyeste inntekts-
gruppene som i størst grad har lagt vekt på arbeidssituasjo-
nen. Vi fant en overrepresentasjon av kvinner som er født
utenfor Norge blant dem som hadde lagt vekt på arbeidssi-
tuasjonen. Dette var i størst grad kvinner fra vestlige land
utenom Norden (35 %) og kvinner fra Asia, Afrika og Sør-
og Mellom-Amerika (25 %). Til sammenligning var det 11
prosent av kvinnene født i Norge som oppga at de hadde
lagt vekt på egen arbeidssituasjon. Utdanningsnivå hadde
ingen statistisk signifikant sammenheng med om man
hadde lagt vekt på arbeidssituasjonen.

Hvordan virker arbeidssituasjonen inn på 
permisjonstidens lengde?
Fedre som tar ut foreldrepenger i mindre enn seks uker,
har i mye større grad enn andre fedre oppgitt at deres
arbeidssituasjon hadde stor betydning for hvordan permi-
sjonstiden ble fordelt (hhv 55 og 17 %). I gjennomsnitt
hadde fedrene som oppga at deres arbeidssituasjon hadde
hatt stor betydning for fordelingen av foreldrepermisjonen
tatt ut 5,9 uker av foreldrepermisjonen, mens mødrene
som hadde svart det samme i gjennomsnitt hadde tatt ut
39,2 ukers permisjon (se figur 6). 

Det er store forskjeller mellom dem som tar ut foreldre-
penger med 80 prosent lønnskompensasjon og med 100 pro-
sent lønnskompensasjon. Blant de mødrene som hadde lagt
stor vekt på arbeidssituasjonen, er gjennomsnittlig uttak 33
uker med den korte permisjonsordningen, og 44,7 uker med
den lange ordningen. Fedrene tar, uavhengig av valgt permi-
sjonsordning, ut tilnærmet 6 uker dersom deres arbeidssitu-
asjon har hatt stor betydning for fordelingen av perioden.  

I de tilfellene der fedrene oppga at arbeidssituasjonen
ikke hadde noen betydning for fordelingen, tar de i snitt ut

4 Vi har her benyttet SSBs gruppering av næringer. Andre sosiale og personlige
tjenester vil bl.a. være avløps- og renovasjonsvirksomhet, interesseorganisasjo-
ner, fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport, samt annen personlig 
tjenesteyting som vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og annen skjønnhets -
pleie, begravelsesbyråvirksomhet, drift av kirkegårder og krematorier, helse -
studio-, massasje- og solstudiovirksomhet.

Foreldrepenger for selvstendig nærings -
drivende
For selvstendig næringsdrivende beregnes foreldrepenger
på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt
for de siste tre inntektsårene. Fra og med 1. juli 2008 utgjør
foreldrepengene 100 % av denne inntekten. Før dette tids-
punktet var det krav til tegning av frivillig tilleggstrygd for
å få fulle foreldrepenger. Uten tilleggstrygd utgjorde forel-
drepengene 60 % av inntekten. 

Foreldrene i vår undersøkelse er ikke omfattet av den
nye lovendringen, og av de selvstendig næringsdrivende
var det bare 10 % av fedrene og 32 % av mødrene som
hadde tegnet frivillig tilleggstrygd for å få fulle foreldre-
penger. Av de som ikke hadde tegnet frivillig tilleggstrygd,
svarte 37 % av fedrene og 50 % av mødrene at de ville tatt
ut en lengre periode med foreldrepenger dersom de hadde
fått full utbetaling.
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7,8 uker, mens mødre som hadde svart det samme i snitt
tar ut 43,5 uker (se figur 6). Dersom egen arbeidssituasjon
ikke har hatt betydning for fordelingen, tar mødre som
hadde valgt den korteste permisjonsordningen i snitt ut 37
uker, mens de som hadde valgt den lengste ordningen tar
ut 46 uker. Tilsvarende uttak for fedre som oppga at egen
arbeidssituasjon ikke hadde betydning for delingen av per-
misjonstiden, er 7,3 og 8 uker med henholdsvis kort og
lang permisjonsordning.

PRESS FRA ARBEIDSGIVER?

Til tross for at fedrene i gjennomsnitt tar ut en langt kortere
periode med foreldrepermisjon enn mødrene (7,2 uker
mot 43,1 uker), er det flere fedre enn mødre som har lagt
vekt på «press» fra arbeidsgiver om å ikke være lenger
borte fra jobb. Til sammen var det henholdsvis 25,5 pro-
sent av fedrene og 9,5 prosent av mødrene som oppga at
de hadde lagt vekt på at arbeidsgiver ikke ønsket at de
skulle være lenger borte fra jobben. Dette kan tyde på at
arbeidsgiver har mindre forståelse for at far er hjemme
med barn enn at mor er det.

Tidligere analyser fra Norge og Sverige har vist at forel-
drenes avgjørelse om hvordan permisjonen skal deles
avhenger av en forhandlingsprosess mellom mor og far, og
en forhandlingsprosess mellom far og arbeidsplassen hans.
Far må altså fortsatt i større grad enn mor «forhandle» med
arbeidsgiver om permisjon (Lappegård 2003). Funnene fra
vår undersøkelse peker også i denne retningen.

Fedrene som har svart at press fra arbeidsgiver hadde
betydning, jobber oftere på mannsdominerte arbeids -
plasser, og de jobber oftere i små bedrifter. Fedre som job-
ber innen varehandel, hotell- og restaurantnæringen og
bygge- og anleggsnæringen la oftere vekt på press eller

forventninger fra arbeidsgiver enn fedre som jobber
innenfor andre næringer. Mødre som svarte at press fra
arbeidsgiver hadde betydning for fordelingen av permisjo-
nen, jobber i stor grad i privat sektor, på små arbeidsplas-
ser og oftest innen varehandel og hotell- og restaurant -
næringen. Både innvandrerkvinner og innvandrermenn er
overrepresentert blant dem som har svart at press fra
arbeidsgiver hadde stor betydning for fordelingen. Dette
gjaldt spesielt fedre fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og
Mellom-Amerika, og mødre fra land utenom Norden.

ØKONOMISKE FORHOLD I FAMILIEN

Mens om lag halvparten av både mødrene og fedrene
oppga at det ikke var økonomisk lønnsomt for familien at
far var hjemme lenger, var det bare en fjerdedel av forel-
drene som hadde lagt vekt på mors inntekt (se figur 8).
Familien kan tape økonomisk dersom mor eller far er selv -
stendig næringsdrivende og ikke har tegnet en tilleggsfor-
sikring i folketrygden slik at de får full utbetaling under
permisjonen. I tillegg er det slik at folketrygden kun refun-
derer foreldrepenger opp til 6G. Dersom man har høyere
inntekt enn dette, vil som regel arbeidsgiver dekke
mellomlegget mellom 6G og full lønn. Dette er imidlertid
en tariffestet rettighet, og gjelder ikke alle arbeidstakere.
Et tredje forhold som kan komme i betraktning er at der-
som far har mye høyere lønn enn mor eller omvendt, og de
velger den lengste permisjonsordningen med 80 prosent
lønnskompensasjon, vil en 20 prosent reduksjon på en høy
lønn utgjøre et større tap i kroner for familien.

I de tilfellene mor har lagt vekt på at det ikke var øko-
nomisk lønnsomt at hun var hjemme lenger, tilhører hun
oftere en av de laveste inntektsgruppene. Foreldrene som
hadde lagt vekt på økonomiske forhold hadde også oftere

39,3 
42,2 43,6 43,1 

5,9 6,8 7,8 7,2 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Stor betydning Noe betydning Ingen betydning Alle G
je

nn
om

sn
it

tl
ig

 a
nt

al
l u

ke
r m

ed
 

fo
re

ld
re

p
er

m
is

jo
n 

M or 
Far 

Figur 6: 
Hvor mange uker tar mor og far ut i gjennomsnitt,
fordelt på hvor stor betydning arbeidssituasjonen
hadde for fordelingen av foreldrepermisjonen.
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tatt ut den korteste varianten av foreldrepenger, med 100
prosent lønnskompensasjon. Det en del ser ut til å ha hatt
i tankene da de har svart her, går derfor ikke på selve for-
delingen mellom mor og far, men at de ikke har hatt råd til
å ta ut permisjon med 80 prosent kompensasjon.
Spørsmålet er derfor av enkelte oppfattet annerledes enn
det var ment, siden det vi egentlig var ute etter å vite i
dette spørsmålet var om det ikke var økonomisk lønnsomt
at mor og far delte permisjonen annerledes mellom seg.

Sannsynligheten for at foreldrene har lagt vekt på at det
ikke lønte seg at far var hjemme lenger, øker jevnt over
med fars inntekt. I familiene hvor mor og/eller far har lagt
vekt på dette, tar far ut en uke mindre permisjon enn
gjennomsnittet, mens mor tar ut en uke mer.

ØNSKET IKKE Å VÆRE HJEMME LENGER 

I vårt spørreskjema er det satt opp to forhold som tematisk
berører hverandre, men som likevel har noe forskjellig inn-
hold. Det ene forholdet er at man ikke ønsket å være lenger
hjemme, det andre er at man ønsket seg tilbake til jobb.
Analysene viser at det er en sterk sammenheng mellom
disse forholdene. Det er likevel flere som har svart at de
ikke ønsket å være lenger borte fra jobb (29 % av fedrene
og 22 % av mødrene) enn som har svart at de ikke ville
være hjemme lenger (17 % av fedrene og 9 % av mødrene).

Mødrene som ikke ønsket å være hjemme lenger og
mødrene som ikke ville være lenger borte fra jobb, valgte
oftere enn andre den korte permisjonsordningen med 100
prosents lønnskompensasjon, og delte oftere den delbare
perioden med far.

Sannsynligheten for at mor har lagt vekt på at hun ikke
ønsket å være hjemme lenger, øker dersom hun er innvan-

drer, og er størst dersom hun kommer fra Asia, Afrika,
Sør- eller Mellom-Amerika. Med hensyn til nærings -
tilknytning, er det kvinner som jobber innen industri, olje
og gass eller kraft- og vannforsyning som har høyest sann-
synlighet for å ha lagt vekt på dette. Sannsynligheten for
at mor ikke ønsket å være lenger borte fra jobb øker der-
som hun jobber i en liten bedrift, jobber innen nærings-
gruppen «andre sosiale og personlige tjenester», og der-
som hun har høy inntekt. Sannsynligheten for at far ikke
ønsket å være hjemme lenger eller ikke ønsket å være
lenger borte fra jobb er høyest dersom han driver et
enkeltmannsforetak og dersom han jobber innen nærings-
gruppen «andre sosiale og personlige tjenester».

Når verken mor eller far ønsket å være hjemme lenger,
tar far i større grad ut mer enn fedrekvoten, og tar i
gjennomsnitt ut 8,7 uker. Når verken mor eller far ønsket å
være lenger borte fra jobb, tar far i gjennomsnitt ut 7,5 uker.

FÅ FØLER PRESS FRA OMGIVELSENE

At foreldre kan føle press i form av ulike typer forvent-
ninger fra omgivelsene når permisjonen skal tas ut og for-
deles, er ikke usannsynlig. Veldig få oppgir imidlertid at
dette har hatt særlig betydning da permisjonstiden ble for-
delt, noe som kan tyde på at disse forventningene ikke
nødvendigvis er uttalt. Kun noen få mødre og fedre oppga
at dette hadde stor betydning (ca 1,5 %), mens fem prosent
av mødrene og sju prosent av fedrene oppga at dette hadde
hatt noe betydning for fordelingen. Vi ser vel likevel at
forventninger fra omgivelsene indirekte spiller en rolle når
permisjonen fordeles. Ulike forventninger kan gjøre seg
gjeldende i ulike miljøer og fra ulike hold, for eksempel
har vi sett at arbeidsgiver har helt andre forventninger til
fedre enn til mødre med hensyn til permisjonens lengde. 
I noen miljøer vil normer og forventninger om likestilling
og en nærværende far bidra til en likere fordeling av
permisjons perioden mellom mor og far, mens i andre
 miljøer vil forventningene og normene til at gode mødre
tar ut så mye permisjon de kan, være sterkere. 

AMMING GJØR DET VANSKELIG FOR NOEN 
Å VÆRE I JOBB

Helsedirektoratet anbefaler at spedbarn bør få morsmelk
som eneste næring de første seks levemånedene, og at fast
føde deretter gradvis introduseres, samtidig som ammingen
opprettholdes gjennom hele det første leveåret. At amming
av barnet gjør det vanskelig for mor å være i jobb, har hatt
betydning for litt over halvparten av mødrene og halvparten
av fedrene da foreldrepermisjonen skulle fordeles.

Sannsynligheten for at mor har vektlagt amming som et
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somt å ta lengre permisjon.

KILDE: NAV

// Forhold som har betydning når mor og far deler foreldrepermisjonen // Rapport Nr 4 // 2008



53

problem i forhold til jobb, øker når hun har høyere utdan-
ning (se figur 9). En årsak til dette kan være at sosiale nor-
mer og idealer er forskjellige i ulike sosiale grupper. 
I følge Folkehelseinstituttet (2008) er det i Norge 2,4
ganger større sjanse for at barnet blir ammet ved seks
måneders alder dersom mor har høyere utdanning enn om
hun har kortere utdanning. Til tross for at de høyest utdannede
mødrene har lagt mest vekt på amming, tar de også kortest
permisjon. Mødre med mer enn fire års høyere utdanning
tar i gjennomsnitt ut 41,8 uker. Til sammenligning tar de
med mindre enn fire års høyere utdanning og de med
videregående eller grunnskole som høyeste utdannings-
nivå, i gjennomsnitt ut 43,7 uker.

Kontrollert for utdanning, er det større sannsynlighet for
at amming hadde betydning for fordelingen dersom mor
jobber i privat sektor. At amming er vanskeligere å kombi-
nere med jobb for mødre i privat enn i offentlig sektor, kan
ha sammenheng med at vilkårene når det gjelder amming i
en del tilfeller er mer sjenerøse i offentlig sektor5.

Lang avstand mellom hjemmet og arbeidsplassen
En av tre mødre la vekt på at lang avstand mellom arbeids-
stedet og hjemmet gjorde det vanskelig å kombinere jobb
og amming. Det er i størst grad mødre bosatt i spredtbygde
strøk og på Østlandet utenom Oslo/Akershus, som har lagt
vekt på avstanden mellom arbeidsstedet og hjemmet som

et problem i forhold til amming. Sannsynligheten for å ha
lagt vekt på dette, øker dersom mor har høyere utdanning
over fire år eller jobber innen transport og kommunika-
sjon.

MORS HELSETILSTAND ETTER FØDSELEN

Mors helsetilstand etter fødselen har hatt betydning for 20
prosent av mødrene og 18 prosent av fedrene da foreldre-
permisjonen skulle deles. Blant foreldreparene som har
svart at mors helsetilstand etter fødselen gjorde at hun
trengte lang permisjon, tar fedrene i mindre grad ut mer
enn fedrekvoten. I noen tilfelle kan mor ha vært så syk at
hun ikke klarer å ta seg av barnet. I slike tilfeller tar far
muligens ut mer permisjon enn han ellers ville gjort, fordi
mor har vært sykmeldt.

FORHOLD SOM PÅVIRKER LENGDEN PÅ 
FARS PERMISJON

Vi ser at lengden på mors og fars permisjon varierer med
hensyn til hvilke forhold som hadde betydning for forel-
drene da de fordelte perioden mellom seg. Noen forhold
medvirker til at far tar kortere permisjon, mens andre fører
til at far tar lengre permisjon. Figurene 10 og 11 viser
gjennomsnittlig uttak av foreldrepermisjon for fedre der-
som ulike forhold har hatt stor eller noe betydning. Som vi
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Figur 9: 
Andelen mødre som har svart at amming av barnet
gjorde det vanskelig å være i jobb, fordelt på
utdanningsnivå.
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5 For arbeidstakere i stat og kommune er det avtalefestet at heltidsansatte som
ammer har rett til tjenestefri med full lønn i inntil to timer pr. dag
(Hovedtariffavtalen i staten, Fellesbestemmelsene, § 19, nr. 5 og
Hovedtariffavtalen i KS, § 8.3.7). Alle arbeidstakere som ammer har i følge
arbeidsmiljøloven rett til minst en time fritid hver dag for å amme, men fri til
amming gis uten lønn dersom ikke annet er avtalefestet (Fri i forbindelse med
amming er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 33).
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ser av figur 10, tar far blant annet ut betydelig lengre per-
misjon enn gjennomsnittet i de tilfellene hvor mor ikke
ønsket å være hjemme lenger eller mors arbeid gjorde det
vanskelig for henne å være i jobb. 

Figur 11 viser at far tar ut kortere permisjon enn
gjennomsnittet blant annet når det ikke var økonomisk
lønnsomt for familien at han var hjemme lenger, og når
arbeidssituasjonen hans gjorde det vanskelig for ham å
være hjemme lenger.

Far tar også ut kortere permisjon enn snittet dersom det
ikke var økonomisk lønnsomt for mor å være hjemme
lenger, og dersom mors arbeidsgiver ikke ønsket at hun
skulle være lenger borte fra jobb. Dette er forhold som
logisk sett burde medføre at far tar ut lengre permisjon.
Når vi ser nærmere på mødrene som svarte dette, ser vi at
de i større grad enn andre har valgt den korte permisjons-
ordningen (44 uker med 100 % lønnskompensasjon). Det
ser dermed ut til at mange av disse mødrene tenkte på hva
som hadde betydning for valget mellom lang og kort per-
misjonsordning da de svarte på disse spørsmålene, i stedet
for hva som hadde betydning for fordelingen av permisjo-
nen mellom mor og far. 

FAR TAR LENGST PERMISJON NÅR MOR HAR
EN KREVENDE JOBB 

Det er mange forhold som ser ut til å ha hatt betydning for
fordelingen av foreldrepermisjonen. Ved hjelp av en mul-
tivariat regresjonsanalyse har vi sett nærmere på hvilke
forhold som har mest å bety for lengden på fars permisjon

når det kontrolleres for de andre forholdene. Analysen
viser at forholdene som i størst grad bidrar til å forklare
lengden på fars permisjon, er om mor har lagt vekt på at
hun vil være lengst mulig sammen med barnet, og om far
har lagt vekt på at mors arbeidssituasjon gjorde det van-
skelig for henne å være lenger hjemme.

Dersom far har lagt vekt på at mors arbeidssituasjon
gjorde det vanskelig for henne å være hjemme lenger, øker
dette forholdet alene fars estimerte permisjonslengde med
1,6 uker. Permisjonen øker med 1,2 uker dersom far har
lagt vekt på at fordelingen skal være rettferdig, og dersom
mor ikke ønsket å være hjemme lenger. I tillegg bidrar det
positivt dersom mor ønsket en mest mulig rettferdig for-
deling av permisjonen, og dersom far ønsket å være sam-
men med barnet så lenge som mulig6.

FAR TAR KORTEST PERMISJON NÅR MOR VIL
VÆRE HJEMME LENGST MULIG

Dersom mor har lagt vekt på at hun ønsket å være hjemme
med barnet så lenge som mulig, forkortes den estimerte
permisjonen til far med 2,2 uker. Den forkortes med én
uke dersom mor har lagt vekt på press fra arbeidsgiver. 
I tillegg forkortes den estimerte permisjonen til far dersom
mor har lagt vekt på at fars arbeid gjorde det vanskelig for
ham å være lenger borte fra jobb, dersom far svarte at det
ikke var økonomisk lønnsomt at han var hjemme lenger,
og dersom mor hadde lagt vekt på at det ikke var økono-
misk lønnsomt at hun var hjemme lenger (jf valget av kort
vs. lang permisjon).

HVILKE EGENSKAPER VED MOR OG FAR
PÅVIRKER LENGDEN PÅ FARS PERMISJON?

Frekvensanalyser av datamaterialet viser at lengden på
fars permisjon blir lengre jo større virksomhet far jobber i.
Far tar også lengre permisjon jo eldre han er, og desto
eldre mor er. Far tar kortest permisjon dersom han jobber
i en mannsdominert virksomhet, og tar lengst permisjon
dersom han jobber i en virksomhet med omtrent like
mange menn og kvinner. Dersom han er selvstendig
næringsdrivende eller jobber i en mindre virksomhet, tar
han også kortere permisjon enn om han er arbeidstaker og
jobber i en større virksomhet. Fedre i offentlig sektor tar i
gjennomsnitt ut litt over én uke mer i permisjon enn fedre
i privat sektor.
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Figur 11: 
Forhold som påvirker lengden på fars foreldre -
permisjon i negativ retning, samt gjennomstnittlig
antall uker far tar ut dersom foreldrene har 
vektlagt de ulike forholdene ved deling av 
permisjonen.
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6 Disse forholdene hadde signifikant effekt (p≤0,05) ved regresjonsanalyse der
lengden på fars foreldrepengeperiode var avhengig variabel og alle utsagnene for-
eldrene skulle ta stilling til i spørsmål 22 og 47 var uavhengige variable. Se figur
i vedlegg for en oversikt over hvilke utsagn dette var.
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For å kunne si noe om hvilke kjennetegn ved mor og far
som i størst grad bidrar til å forklare hvor mye permisjon far
tar ut, har vi gjort en multivariat regresjonsanalyse, der
ulike bakgrunnskjennetegn er tatt med (se faktaboks). På
denne måten får vi målt de ulike bakgrunnsvariablene opp
mot hverandre, og får svar på hvilke faktorer som har signi-
fikant og størst betydning når vi kontrollerer for effekten av
de andre variablene. Variablene som ga signifikante utslag
i analysen, var om far er født i eller utenfor Norge, hvor
lang utdanning mor har, hvilken næring og hvilken sektor
mor jobber i, hvor stor arbeidsplassen til mor er, og om mor
er student. Vi ser altså at kjennetegn ved mor har større
effekt på lengden av fars permisjon enn kjennetegn ved far
selv.

Mors arbeidstilknytning påvirker lengden på
fars permisjon
Forhold som dreier seg om mors arbeidstilknytning ser ut
til å ha svært stor betydning for hvor lang permisjon far tar
ut. Permisjonen påvirkes i positiv retning dersom mor
arbeider innenfor primærnæringene, industri, offentlig
forvaltning eller andre sosiale og personlige tjenester.
Permisjonen påvirkes i negativ retning dersom mor jobber
innen helse- og sosiale tjenester, transport og kommunika-
sjon, undervisning eller varehandel, hotell og restaurant. 

Videre økes den estimerte permisjonslengden dersom
mor har høyere utdanning over fire år, dersom hun jobber
i offentlig sektor, og dersom hun jobber på en arbeidsplass
med færre enn 50 ansatte. Fars estimerte permisjonsuttak
er nesten fire uker lengre dersom mor driver et enkelt-
mannsforetak enn om hun jobber på en arbeidsplass med
100 eller flere ansatte. Det virker også positivt på permi-
sjonslengden til far at mor er student.

Den eneste egenskapen ved far selv som har en signifi-
kant effekt på lengden av permisjonen, er hvilket land han
er født i. Størst positiv effekt har det dersom han er født i
Nord-Amerika, Oseania eller Europa utenom Norden. Det
estimerte uttaket er da fire uker lengre enn om han er født
i Norge. Dersom han er født i Asia, Afrika, Sør-Amerika
eller Mellom-Amerika, er det estimerte permisjonsuttaket
nesten tre uker kortere enn dersom han er født i Norge.

OPPSUMMERING

Fedres uttak av foreldrepenger har økt de seneste årene, og
økningen ser i stor grad ut til å bevege seg i samme takt
som utvidelsene av fedrekvoten. En islandsk rapport som
tar for seg flere ulike undersøkelser knyttet til foreldres
uttak av foreldrepermisjon, oppsummerer noen faktorer
som kan bidra til å forklare hvorfor menn i så liten grad tar
permisjon utover den perioden som er forbeholdt far.
Disse faktorene er det tradisjonelle synet på mor som den
beste og mest naturlige omsorgspersonen, mors behov for
fysisk rehabilitering etter fødselen, amming av barnet, at
menns inntekt er høyere enn kvinners slik at det medfører
større økonomisk tap når han tar permisjon, at kvinner
oftere jobber i offentlig sektor der jobbsikkerheten er høy
og det er lettere å ta permisjon enn i privat sektor, og at
arbeidsgivere ser ut til å se på menn som mer uerstattelige
på arbeidsplassen enn kvinner (Gíslason 2007). Dette
samsvarer i stor grad med resultatene fra vår undersøkelse.
Blant annet ser både mor, far og arbeidsgiver ut til å se på
menn som mer uerstattelige på arbeidsplassen. At man
taper økonomisk når far er hjemme lenge, på grunn av at
menn jevnt over har høyere inntekter enn kvinner, er også
et moment som har betydning. I tillegg ser det ut til at
forestillingen om mor som den mest naturlige omsorgs-
personen fortsatt lever i beste velgående, til tross for at
mor og far i henhold til lovverket knyttet til foreldre-
penger har gode muligheter til å dele.
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Multivariat regresjonsanalyse av hva som
påvirker lengden på fars permisjon
Antall uker far tar ut i foreldrepermisjon er den avhengige
variabelen i denne analysen. Som forklaringsvariable har vi
sett på mors og fars alder, utdanning, inntekt, sysselsettings-
status, næring, sektor, hvor stor arbeidsplassen er, kjønns-
fordeling på arbeidsplassen, mors og fars fødeland/-region,
hvilken del av Norge de bor i og om de bor i by eller bygd.
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Arbeidsgiver ønsket ikke at jeg skulle være 
lenger borte fra jobb

9 % 12 %

6 % 12 %

M ors helsetilstand etter fødselen gjorde at 
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Det er viktig at både mor og far etablerer et 
tett forhold til barnet

Figur 12: 
Forhold som hadde betydning for mor og far da de skulle dele foreldrepermisjonen mellom seg. Prosentandeler
som har svart at de ulike forholdene hadde stor og noe betydning.

KILDE: NAV
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Økning i minstepensjonen – hva er 
konsekvensene for alderspensjonistene?
AV: ESPEN HALLAND DAHL

SAMMENDRAG

I årets trygdeoppgjør ble det, utover den generelle økningen i grunnbeløpet (G), gitt en økning i pensjonen til enkelte av
minstepensjonistene, hovedsakelig enslige minstepensjonister. En minstepensjonist er en pensjonist som mottar særtil-
legg. Det er ulike satser for særtillegget, og i trygdeoppgjøret ble den ordinære satsen for særtillegget økt fra 79,33 pro-
sent av G til 94 prosent av G. Målt i gjennomsnittlig G for 2008, tilsvarer dette en årlig økning på 10 140 kroner.
Formålet med denne artikkelen er å se på hvilke konsekvenser denne særtilleggsøkningen har for alderspensjonistene.

Økningen i særtillegget har medført at særtillegget for mange pensjonister vil være høyere enn den opptjente tilleggs-
pensjonen, og disse vil da motta særtillegg i tillegg til tilleggspensjon. Av den grunn fikk vi gjennom årets trygdeoppgjør 
24 000 nye minstepensjonister. 

I artikkelen finner vi at pensjonssystemet har blitt noe mer omfordelende, ved at gapet mellom de som mottar de 
høyeste og de laveste pensjonene er blitt redusert. Særlig gjelder dette for enslige pensjonister. Målt i fast G, har den
gjennomsnittlige alderspensjonen for minstepensjonister økt med 7,1 prosent. Denne økningen skyldes dels at enkelte av
dem som allerede var minstepensjonister har fått et økt særtillegg og dels at det har blitt flere minstepensjonister.

Økningen i satsen for særtillegget kan ses på som en del av Regjeringens uttalte mål om å forhindre fattigdom.
Fattigdom kan måles på ulike måter. Dersom vi benytter EUs definisjon på fattigdom1, har andelen fattige husholdninger
med minstepensjonistektepar blitt kraftig redusert som følge av endringene i særtillegget. Før trygdeoppgjøret var 
samtlige husholdninger hvor begge ektefellene var minstepensjonister i følge EUs definisjon regnet som fattige, dersom
vi ser bort fra eventuell annen inntekt utover alderspensjonen. Etter trygdeoppgjøret er denne andelen sunket til 38 pro-
sent. 

For enslige alderspensjonister ser vi ingen endringer i andelene som regnes som fattige dersom vi bruker de mest van-
lige fattigdomsmålene. Med OECDs mål er det rundt 4 prosent av de enslige som er fattige både før og etter endringen
i særtillegget. Med EUs mål er andelen fattige enslige alderspensjonister på 53 prosent. Det er altså stor forskjell i hvor
stor andel som blir definert som fattige med disse to målene, men vi ser altså ingen endringer i andelen som defineres
som fattige blant de enslige som følge av endringen i særtillegget. 

pensjon. Den ordinære satsen gjelder for enslige pensjonis-
ter, pensjonister som er gift med en minstepensjonist, pen-
sjonister som forsørger ektefellen og pensjonister som har
ektefelle som ikke er alderspensjonist.

Økningen i satsen for særtillegget kan ses på som en del
av Regjeringens uttalte mål om å forhindre fattigdom.
I Soria Moria-erklæringen leser vi at «det er et mål for

Regjeringen at de økonomiske forskjellene skal reduseres
og fattigdom avskaffes,» (s. 14) og videre «Folketrygdens
alderspensjon skal ha en god sosial profil og bidra til
utjevning av inntektsforskjeller» (s. 42). I perioden
2003–2005 var det med grunnlag i EUs definisjon av fat-
tigdom (inntekt lavere enn 60 prosent av medianinntek-
ten), 7,9 prosent vedvarende fattige i Norge (SSB, 2008a).
Ifølge OECDs definisjon var det 3,0 prosent fattige (50
prosent av medianinntekt). I begge beregningene ser man

INNLEDNING

I årets trygdeoppgjør ble partene enige om å øke pensjonen
for en del av landets minstepensjonister. Dette ble gjort ved
å øke den ordinære satsen for særtillegget fra 79,33 prosent
av grunnbeløpet (G) til 94 prosent av G fra 1. mai 2008.
Denne økningen i særtillegget er første steg i en plan om å
øke satsen til 100 prosent av G fra 1. mai 2010 (St.prp.nr.
65 (2007–2008)). Særtillegg mottas av alderspensjonister
som har lav opptjening og dermed lav eller ingen tilleggs-

1 EU og OECD har ulike definisjoner for hva som inngår i inntektsberegningene,
og i hvor stor grad stordriftsfordeler påvirker husholdningene. Videre setter man
fattigdomsgrensen for inntekter som er under et visst nivå. I EUs definisjon er
dette gjerne inntekter som er under 60 prosent av medianinntekten og i OECDs
definisjon er det inntekter som er under 50 prosent av medianinntekten.  
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bort fra studenter2. SSB finner videre at det kun er med
EUs definisjon av fattigdom at vi i Norge har enkelte
alderspensjonister som er under fattigdomsgrensen, mens
det med OECDs definisjon knapt er noen. Vi skal se nær-
mere på dette senere.

Partene i trygdeoppgjøret ble enige om å finansiere det
økte særtillegget ved å benytte seg av etterslepet knyttet til
alders-, uføre og etterlattepensjoner fra trygdeoppgjøret i
fjor. Med etterslepet menes at grunnbeløpet i 2007 ble
regulert slik at gjennomsnittlig G økte med 0,65 prosent
mindre enn lønnsveksten fra 2006 til 2007. Den vanlige
prosedyren de senere årene har vært å benytte etterslepet
til den generelle G-reguleringen, slik at årets avvik fra
kutyme kan ses på som en omfordeling av inntekter
mellom pensjonister. Men likevel bryter det ikke
Stortingets retningslinjer for trygdeoppgjøret (Innst. S. nr
223 (2002–2003)). Denne underreguleringen av G vil få
konsekvenser for alle etterfølgende år for alderspensjonis-
tene. For de videre opptrappingene av særtilleggets ordi-
nære sats til 97 prosent av G i 2009 og til 100 prosent av
G i 2010, vil regjeringen komme med fremlegg om bevilg-
ninger i de ordinære statsbudsjettene (St.prp.nr. 65
(2007–2008)).

Økningen av særtillegget medfører at enkelte alders-
pensjonister som tidligere fikk hele særtillegget avkortet
mot tilleggspensjonen, nå har blitt minstepensjonister. 
I denne artikkelen skal vi se på ulike karakteristikker ved
de «nye» minstepensjonistene, og sammenligne dem med
tidligere minstepensjonister og med alle alderspensjonis-
ter som gruppe. Vi skal da blant annet se på gjennomsnitt-
lig inntekt gjennom livsløpet, antall opptjeningsår, og
hvordan opptjeningsbanen gjennom livsløpet er for de
ulike gruppene. Til slutt skal vi se på om endringene har
ført til mindre fattigdom blant alderspensjonister. 

24 000 NYE MINSTEPENSJONISTER

I dette kapitlet skal vi se på utviklingen for noen grupper
av alderspensjonister for perioden mai 2008 (før endring-
ene i trygdeoppgjøret slår inn), sammenlignet med juni
2008 (måneden etter at endringene har slått inn). Vi deler
inn i gruppene «alle alderpensjonister», «ikke minstepen-
sjonister», «minstepensjonister», og «nye minstepensjo-
nister som følge av trygdeoppgjøret».3 Det er den siste av
disse gruppene som er i spesielt fokus i denne artikkelen. 

31 prosent av alle alderspensjonistene er nå minstepen-
sjonister. Kvinner utgjør 58 prosent av alle alderspensjo-
nister og 88 prosent av alle minstepensjonister. Vi ser i
tabell 1 at antallet nye minstepensjonister som følge av
trygdeoppgjøret er 24 050, hvorav nesten 85 prosent er
kvinner. 

Målt i fast G, har den gjennomsnittlige alderspensjonen
for minstepensjonister økt med 7,1 prosent. Denne
økningen skyldes dels at enkelte av dem som allerede var
minstepensjonister har fått et økt særtillegg og dels at det
har blitt flere minstepensjonister. De nye minstepensjonis-
tene har noe høyere opptjening, og denne gruppa har fått

Oppbygging av alderspensjon
Alderspensjon består av grunnpensjon og tilleggspensjon.
Dersom personen ikke har opptjent tilleggspensjon, eller
tilleggspensjonen er lavere enn særtillegget, vil man få
særtillegg. Dersom man mottar særtillegg kalles man min-
stepensjonist. Dersom man har bodd i Norge i 40 år, får
man full grunnpensjon. En enslig person mottar full grunn-
pensjon, som tilsvarer grunnbeløpet (G). Dersom ekte-
felle/samboer/registrert partner mottar pensjon fra folke-
trygden eller har inntekt som overstiger 2 G, vil
grunn pensjonen tilsvare 85 prosent av G. 

Tilleggspensjonen beregnes ut ifra tidligere arbeidsinn-
tekt og fra hvor mange år man har hatt arbeidsinntekt.
Størrelsen på særtillegget avhenger av om pensjonisten er
enslig eller har ektefelle som mottar tilleggspensjon. De
som har tilleggspensjon lavere enn særtillegget, får utbetalt
differansen som særtillegg. Ordinær sats tilsvarer etter
trygdeoppgjøret 94 prosent av G, mens redusert sats tilsva-
rer 74 prosent av G. Redusert sats ytes til pensjonist som er
gift med ektefelle som har tilleggspensjon høyere enn sær-
tillegget. En enslig minstepensjonist med minst 40 års
botid i Norge mottar etter trygdeoppgjøret 194 prosent av G.
Dette tilsvarer 134 069 kroner, målt i gjennomsnittlig G
for 2008 (69 108 kroner). 

Retningslinjer for trygdeoppgjøret
Retningslinjene for trygdeoppgjøret ble vedtatt av
Stortinget 28. mai 2003 (Innst. S. nr 223 (2002-2003)).
Siktemålet med reguleringene skal være å gi pensjonister
med folketrygdpensjon inntektsutvikling som er minst på
linje med utviklingen blant yrkesaktive, korrigert for sær-
lige forhold, og i tråd med prinsipp og mål som er lagt til
grunn for det inntektspolitiske opplegget for øvrig.
Forventet inntektsutvikling for lønnstakere i alt i regule-
ringsåret, i tillegg til justering for avvik mellom forventet
og reell lønnsøkning forrige år, skal ligge til grunn for
reguleringen. 

2 Både EUs og OECDs definisjoner av fattigdom er relative fattigdomsbegrep,
som vil si at man sammenligner inntekten med medianinntekten i økonomien.
Alternativt kan det benyttes absolutt mål på fattigdom basert på hva som regnes
som et minimum for bo- og levekostnader, men dette er ikke så vanlig i euro-
peiske land.

3 «Nye minstepensjonister» er først en undergruppe av «ikke-minstepensjonister»
i mai 08 og en undergruppe av «minstepensjonister» i juni 08.

// Økning i minstepensjonen – hva er konsekvensene for alderspensjonistene? // Rapport Nr 4 // 2008
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en økning i pensjonen på 4,2 prosent. For alle alders -
pensjonistene var den gjennomsnittlig økning i pensjonen
på 1,0 prosent (målt i fast G). Endringene i gjennomsnitt-
lig pensjon for de ulike gruppene alderspensjonister er vist
i figur 1.

Det er verdt å merke seg at menn i gjennomsnitt hadde
38,4 prosent høyere alderspensjon enn kvinner før trygde-
oppgjøret, mens denne forskjellen ble redusert til 36,8
prosent etter oppgjøret.4 Kvinnelige minstepensjonister
som gruppe har 17,5 prosent høyere gjennomsnittlig
alderspensjon enn mannlige minstepensjonister som
gruppe. Blant de nye minstepensjonistene har mennene i
gjennomsnitt også noe lavere pensjon enn kvinnene.

Tabell 2 viser tilsvarende informasjon som tabell 1,
men nå fordelt på sivilstand.5 Blant de nye mottakerne av
særtillegg var 90,6 prosent enslige. De som ikke er enslige
vil da være de som er gifte/samboere med personer som
ikke er alderspensjonist eller gift/samboer med en annen
minstepensjonist. Etter endringen i særtillegget er det blitt

Tabell 1. 
Antall alderspensjonister i de ulike gruppene, 
før og etter trygdeoppgjøret. Fordelt på kjønn.1

1 Noe av endringene skyldes naturlig tilgang og avgang.

Gruppe/Kjønn Antall, Antall,
før trygde- etter trygde-
oppgjøret oppgjøret

Alle
Kvinner 369 015 369 172
Menn 270 688 271 075
Begge 639 703 640 247

Ikke minstepensjonister
Kvinner 217 618 198 047
Menn 249 471 246 189
Begge 467 089 444 236

Minstepensjonister
Kvinner 151 397 171 125
Menn 21 217 24 886
Begge 172 614 196 011

Nye minstepensjonister
Kvinner 20 263 20 263
Menn 3 787 3 787
Begge 24 050 24 050

Tabell 2. 
Antall alderspensjonister i de ulike gruppene, før
og etter trygdeoppgjøret. Fordelt på sivilstand1.

1 For sivilstand er det delt inn i enslige og gifte. Under enslige hører også
etterlatte, skilte, separerte og gifte som lever atskilt, mens under gifte
hører samboere og registrerte partnere.

Gruppe/Kjønn Antall, Antall,
før trygde- etter trygde-
oppgjøret oppgjøret

Alle
Enslige 321 752 321 917
Gifte 317 951 318 330
Alle 639 703 640 247

Ikke minstepensjonister
Enslige 240 864 219 640
Gifte 226 225 224 596
Alle 467 089 444 236

Minstepensjonister
Enslige 80 888 102 277
Gifte 91 726 93 734
Alle 172 614 196 011

Nye minstepensjonister
Enslige 21 800 21 800
Gifte 2 250 2 250
Alle 24 050 24 050
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Figur 1. 
Gjennomsnittlig pensjon for ulike grupper 
pensjonister før og etter trygdeoppgjøret. 
Pensjon i kroner, og målt med gjennomsnittlig G
for 2008 lik 69 108.

KILDE: NAV
4 Se tabell i vedlegg med detaljert oversikt over gjennomsnittlig pensjon.
5 Også her finnes mer detaljert oversikt i tabell i vedlegg.
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flere enslige enn gifte blant minstepensjonistene. Av alle
alderspensjonistene er rundt halvparten ugifte, skilte,
separerte eller etterlatte. 

Forskjellen i gjennomsnittlig pensjon for enslige og
gifte er blitt noe redusert. Før endringen i særtillegget fikk
de gifte 3,2 prosent mer i gjennomsnittlig pensjon enn de
enslige, mens denne forskjellen nå er på 1,8 prosent. De
enslige minstepensjonistene mottar derimot 20,4 prosent
høyere alderspensjon enn sine gifte motparter, noe som
skyldes den nå økte forskjellen mellom særtillegg lav og
ordinær sats. 

I overkant av 80 prosent av de nye enslige minste -
pensjonistene er etterlatte, mens i underkant av 10 prosent
av dem er skilte. Til sammenligning er rundt to tredje deler
av alle enslige alderspensjonister etterlatte, og de etterlatte
utgjør en tilsvarende andel blant alle enslige minste -
pensjonister.

KORTERE OPPTJENINGSTID BLANT 
MINSTEPENSJONISTENE

Gjennomsnittlig inntekt gjennom arbeidslivet er som ven-
tet lavere for minstepensjonistene enn for alle alderspen-
sjonistene6. Figur 2 viser de ulike gruppene oppdelt i inn-
tektsklasser. Rundt 96 prosent av alle minstepensjonistene
har gjennomsnittlig inntekt under 3 G (207 300 kroner
målt i gjennomsnittlig G i 2008). For alle alderspensjonis-
ter er gjennomsnittlig inntekt mer jevnt fordelt blant utval-
get (minstepensjonistene er en del av denne gruppa). De
nye minstepensjonistene har som forventet noe høyere
gjennomsnittlig inntekt enn dem som allerede er minste-
pensjonister. Som vi ser, er det en prosent av alderspensjo-
nister som ikke har noe inntekt gjennom livsløpet, men
som likevel ikke er minstepensjonister. Disse har sannsyn-
ligvis etterlatterettigheter som løfter dem over minstepen-
sjonsnivået. Alternativt kan de ha tjent opp pensjonsrettig-
heter ved tidlig uførhet.

Dersom vi ser på antall år med pensjonsgivende inntekt,
er det ikke uventet at minstepensjonistene har færre opp-
tjeningsår enn alderspensjonistene som gruppe. Dette
vises i figur 3. Over 9 av 10 av minstepensjonistene har
mindre enn 20 år i arbeidslivet, mens 7 av 10 har mindre
enn 10 års opptjeningstid. To prosent av de nye minste-
pensjonistene har arbeidskarrierer mellom 30 og 40 år.
Ingen av de opprinnelige minstepensjonistene hadde så
lang opptjeningstid.  

En annen grunn til kortere opptjeningsperiode kan være
kortere botid i Norge. I gjennomsnitt har alderspensjonis-
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Figur 2. 
Inntektsklasser for alle alderspensjonister, alle og
nye minstepensjonister, juni 2008. Andeler.
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Figur 3: 
Antall år med pensjonsgivende inntekt over
103 700 (1,5 G i gjennomsnittlig G for 2008). 
Juni 2008. Andeler.
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6 Gjennomsnittlig inntekt er målt i G og for alle år hvor personer har inntekt.
Pensjonspoeng oppnås kun i kalenderår hvor pensjonsgivende inntekt overstiger
grunnbeløpet.
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tene 38,7 års trygdetid av maksimalt 40 år. Minste -
pensjonistene har typisk mindre enn dette, med 37,6 års
gjennomsnitt for de kvinnelige minstepensjonistene og 29,1
år for de mannlige. De nye minstepensjonistene har en
gjennomsnittlig opptjeningstid på 39,5 år. Dette er lengre
opptjeningstid enn gjennomsnittet for alderspensjonistene
som gruppe. Alderspensjonister med kort botid kan være
mottakere av supplerende stønad. Denne ordningen har som
formål å sikre eldre innvandrere og andre med liten eller
ingen alderspensjon fra folketrygden, en minsteinntekt på
nivå med minstepensjon (St.prp.nr. 1, Arbeids- og inklude-
ringsdepartementet (2007–2008)). Vi har ikke kontrollert
for disse mottakerne i denne artikkelen.

Figur 3 presenterer kun antall opptjeningsår. Det kan
være andre variable som forklarer forskjellene i pensjonens
størrelse. Blant annet kan det være ulikheter i utvalgene.
Pensjonen har blitt opptjent fra og med 1967, så jo eldre
pensjonistene er, jo mindre mulighet har de hatt til å tjene
opp fulle rettigheter. For eksempel har en som er født i 1920
kun hatt mulighet til å tjene opp rettigheter fra vedkom-
mende var 47 år7. Dermed kan det være mer rimelig å se på
antall opptjeningsår som andel av mulige opptjeningsår.
Dette vises i tabell 3. Den første kolonnen viser hvor stor
andel av mulige arbeidsår personene i utvalgene har vært i
arbeid. Arbeid defineres her som at pensjonsgivende inntekt
er større enn 1,5 G (med gjennomsnittlig G for 2008 tilsva-
rer dette 103 662). Den andre kolonnen viser andelen av
mulige år personene har vært i inntektsgivende arbeid (uav-
hengig av om inntekten er over eller under 1,5G).

Tabellen viser at de mannlige minstepensjonistene har
vært langt mindre aktive i arbeidslivet enn de øvrige

Tabell 3. 
Antall opptjeningsår som andel av mulige 
opptjeningsår. Juni 2008.

Gruppe/Kjønn Andel Andel
opptjenings- opptjenings-

år av mulige med år av mulige med
inntekt over 1,5G inntekt over 0 G

Alle
Kvinner 43,3 62,5
Menn 83,0 89,6
Begge 60,1 74,0

Ikke minstepensjonister
Kvinner 61,7 76,3
Menn 87,9 93,1
Begge 76,2 85,6

Minstepensjonister
Kvinner 22,0 46,6
Menn 34,6 54,1
Begge 23,6 47,6

Nye minstepensjonister
Kvinner 27,0 51,9
Menn 71,4 86,1
Begge 33,9 57,3

Tabell 4. 
Andel uføre og gjennomsnittlig tid fra uførhet til pensjoneringsalder. Juni 2008.

Gruppe Kjønn Antall Antall Andel Gjennomsnittlig 
pensjonister uføre uføre antall år som ufør

Alle Kvinner 369 172 138 938 38 % 9,8
Menn 271 075 96 624 36 % 8,2
Begge 640 247 235 562 37 % 9,1

Ikke minstepensjonister Kvinner 198 047 84 309 43 % 9,2
Menn 246 189 88 721 36 % 7,8
Begge 444 236 173 030 39 % 8,5

Minstepensjonister Kvinner 171 125 54 629 32 % 10,6
Menn 24 886 7 903 32 % 11,6
Begge 196 011 62 532 32 % 10,7

Nye minstepensjonister Kvinner 20 263 6 509 32 % 9,8
Menn 3 787 1 511 40 % 9,9
Begge 24 050 8 020 33 % 9,8

7 Særregler for tilleggspensjon for personer født før 1937 motvirker dette i stor
grad, jfr. § 3-9 i Folketrygdloven.
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alderspensjonistene. Vi finner også en relativt stor for-
skjell i tidligere arbeidslivstilknytning blant de mennene
som var minstepensjonister før endringene i særtillegget
og de som ble nye mottakere av særtillegg. De nye minste-
pensjonistene er mer sammenlignbare med andre alders-
pensjonister med hensyn til tilknytning til arbeidslivet. Vi
gjenfinner noe av de samme forskjellene mellom minste-
pensjonister og andre pensjonister blant kvinnene, men
langt fra i samme grad som for mennene. 

Et annet forhold som kan forklare ulikheter i pensjo-
nens størrelse, kan være om vedkommende hadde vært
mottaker av en uførepensjon før vedkommende gikk over
på alderspensjon. Tabell 4 viser andelen uføre blant de
ulike gruppene og gjennomsnittlig tid som uførepensjo-
nist. Som vi ser, er det en lavere andel uføre blant minste-
pensjonistene enn blant de øvrige alderspensjonister.
Blant de nye minstepensjonistene er andelen uføre kvinner
likt med de tidligere minstepensjonistene, mens de nye
mannlige minstepensjonistene har en større sannsynlighet
til å ha mottatt uførepensjon før pensjonering. Minste -
pensjonistene som tidligere mottok en uførepensjon, har
også en lengre periode som uføre forut for avgang med
alderspensjon enn andre uføre alderspensjonister.

Blant gruppen som ikke er minstepensjonister, ser vi at
andelen uføre er relativt mye høyere enn andelen som har
vært uførepensjonister blant minstepensjonistene. Dette
kan forklares med at pensjonsopptjeningen for mange av
dem som blir uføre baseres på inntekten før de ble uføre-
pensjonister. Uføre får godskrevet pensjonsopptjening
fram til fylte 66 år, mens mange ikke-uføre slutter i arbeid
tidligere eller går over i deltidsarbeid mot slutten av karri-
eren. Det er dessuten en forutsetning at man har vært i
jobb for å kunne bli ufør (bortsett fra unge uføre), og vi
har dermed få hjemmeværende i denne gruppen.

FORSKJELLER I INNTEKT I LIVSLØPET

Vi skal nå se på opptjeningsbanene for noen utvalgte fød-
selskull. Med opptjeningsbaner menes gjennomsnittlig
pensjonsgivende inntekt i arbeidsfør alder over livsløpet.
Vi har også her kun informasjon om inntekt for befolk-
ningen fra og med 1967 og frem til og med de er 69 år.

I figurene 4–7 vises de gjennomsnittlige inntektene for
noen utvalgte kohorter, 1927–1932.8 Vi velger å se på
disse kohortene fordi dette er de kohortene hvor relativt
mange blir påvirket av endringen i særtillegget, samtidig
som vi har tilgjengelig inntektsrekken for en relativt stor
del av den mulige yrkeskarrieren. Figur 4 viser banen for
gjennomsnittlig inntekt for alle alderspensjonister som ble

født i 1927 til 1932. Den starter ved kohortenes 40. leveår,
og viser stigende inntekt fram til rundt 50-årsalderen.
Deretter er inntekten jevnt synkende fram til 60-årsalde-
ren, hvoretter den synker raskt mot den allmenne pensjo-
neringsalderen på 67 år. Dette er et mønster som gjenkjen-
nes fra tidligere undersøkelser. I denne kohorten er det
stor forskjell mellom menn og kvinner, men banen følger
samme mønster.

Figur 5 viser tilsvarende bilde som figur 4, men nå kun
for de nye minstepensjonistene. For kvinnene i denne
gruppa ser banen nesten lik ut som for alle alderspensjo-
nistene, men med en noe senere økning i gjennomsnittlig8 Legg merke til at y-aksene er ulike.
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Figur 4. 
Gjennomsnittlig inntekt fra alder 40-69 i G, alle
alderspensjonister, 1927-1932-kohortene.
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Figur 5. 
Gjennomsnittlig inntekt fra alder 40-69 i G, nye
minstepensjonister, 1927-1932-kohortene.
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inntekt og selvfølgelig på et lavere nivå. I så å si alle år er
den gjennomsnittlige inntekten for gruppa knapt over 1 G.
Dette gjenspeiler at de fleste nye kvinnelige minstepensjo-
nistene er etterlatte, og dermed mest sannsynlig har etter-
latterettigheter og at de på denne måten har økt sin pen-
sjon som en følge av mannens opptjening. Dersom de ikke
hadde hatt etterlatterettigheter, ville de mest sannsynlig
vært minstepensjonister også før særtilleggsøkningen.

De nye mannlige minstepensjonistene viser derimot et
noe annet bilde. Den gjennomsnittlige inntekten er jevn
fra starten av perioden vi ser på, for så å vise en fallende

tendens fra 50-årsalderen. Dette bekrefter observasjonene
i tabell 4, hvor vi så at denne gruppa har hatt en gjennom-
snittlig større andel uføre.

I figur 6 og 7 ser vi på tilsvarende kurver for alle min-
stepensjonistene, da for henholdsvis før og etter trygde-
oppgjøret. De kvinnelige minstepensjonistene har en
senere innkomst til arbeidslivet, og den gjennomsnittlige
inntekten ligger under 1 G fram til 50-årsalderen, for så å
bevege seg noe over 1G fram til 60-årsalderen. For de
mannlige minstepensjonistene finner vi en fallende
gjennomsnittlig inntekt gjennom livsløpet. Før årets
trygde oppgjør er den gjennomsnittlige inntekten noe
lavere for menn enn for kvinner fra 54-årsalderen til
 pensjoneringsalder. Etter trygdeoppgjøret ser vi at de nye
mannlige minstepensjonistene løfter den gjennomsnittlige
inntekten gjennom livsløpet for mannlige pensjonister mer
enn de nye kvinnelige minstepensjonistene gjør for
 kvinnenes livsløpsinntekt. 

FÆRRE FATTIGE ALDERSPENSJONISTER? 

Tidligere har vi sett at gjennomsnittlig pensjon per år for
minstepensjonistene økte fra 105 700 kroner til 113 200
kroner, målt i fast G. På grunn av skattebegrensnings -
regler vil dette også være netto utbetalt beløp for minste-
pensjonistene9. 

Med fattigdomsgrenser som i tabell 5, ser vi at gjennom-
snittlig pensjon for enslige minstepensjonister, som per juni
2008 er 123 200, nå er høyere enn den laveste lavinntekts-
grensen. Her ser vi kun på den delen av inntekten som stam-
mer fra folketrygden, og antageligvis har mange av pensjo-
nistene også andre inntekter. I SSB (2008b) ble det anslått
at pensjonsinntekt fra Folketrygden for aleneboende min-
stepensjonister utgjorde 77 prosent av total inntekt i 2005.
Øvrig inntekt var blant annet tjenestepensjoner (9 prosent),
bostøtte (5 prosent) og kapitalinntekter (6 prosent).

Videre kan vi observere at lavinntektsgrensene for ens-
lige på 134 000 kroner tilsvarer 1,94G, med en gjennom-
snittlig G på 69 108 kroner, som igjen tilsvarer summen
av den ordinære satsen for særtillegget og grunnpensjonen
for en enslig minstepensjonist. I tabell 7 vises andelen fattige
enslige under de ulike målene for fattigdom. Som vi ser,
ligger andelen fattige enslige alderspensjonister på rundt 4
prosent, dersom vi benytter OECD-skalaen med 50 pro-
sent av medianinntekt som grense for fattigdom. Bruker vi
derimot OECD-skalaen med 60 prosent eller EU-skalaen
med 50 prosent av medianinntekt (hvor inntektsgrensene
tilfeldigvis er like), får endringene i særtillegget stor inn-
virkning på andelen som regnes som fattige. Blant minste-
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Figur 6. 
Gjennomsnittlig inntekt fra alder 40-69 i G, 
minstepensjonister før trygdeoppgjøret, 
1927–1932-kohortene.
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Figur 7. 
Gjennomsnittlig inntekt fra alder 40-69 i G, 
minstepensjonister etter trygdeoppgjøret, 
1927–1932-kohortene.
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9 Ser bort fra eventuell annen inntekt og formue.
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pensjonistene synker andelen som regnes som fattige fra
100 prosent til 16 prosent. Dette skyldes at grensene for
fattigdom under disse forutsetningene så å si er lik minste-
pensjonsnivået. 

De minstepensjonistene som ennå regnes som fattige
under OECDs 60 prosentnivå og EUs 50 prosentnivå, er
de som har kortere botid enn førti år, og dermed har fått
avkortet pensjonen. Enkelte av disse er sannsynligvis mot-
takere av supplerende stønad, og kan være mottakere av
pensjon fra utlandet, slik at de kommer over fattigdoms-
grensen på den måten. Minstepensjonister er dessuten i
målgruppen for bostøtte. I følge SSB (2008b) mottok 37
prosent av minstepensjonistene bostøtte.

Med EUs skala hvor fattige regnes som de som har inn-
tekt under 60 prosent av medianinntekten, forblir de
samme alderspensjonistene regnet som fattige også etter
endringene i særtillegget. Blant alderspensjonistene som
ikke er minstepensjonister, har andelen som er fattige
under enkelte av målene falt. Dette tyder på at en stor
andel av dem som var regnet som fattige før endringene i
særtillegget, nå er blitt minstepensjonister og dermed har
fått økt sine totale pensjonsinntekter.

I tabell 6 ser vi som sagt bort fra eventuelle andre inn-
tekter, og vi ser bort fra skatt på pensjon. Dette må derfor
ses på som en illustrasjon.

Dersom vi ser på de gifte minstepensjonistene, finner vi

Som nevnt i innledningen, finnes det ulike metoder for å måle
fattigdom. OECD har en metode og EU en annen. De to har
ulike definisjoner for hva som inngår i inntektene, og i hvor stor
grad stordriftsfordeler påvirker husholdningene. Man definerer
så en grense under medianinntekten, og sier at de som har inn-
tekter under disse grensene regnes som fattige. Grensene settes
typisk lik 50 eller 60 prosent av medianinntekten. Under
OECDs skala er det mest vanlig å bruke 50 prosent, mens under
EUs skala er det mest vanlig med 60 prosent. (SSB, 2008b)

SSBs inntektsstatistikk for 2006, viser lavinntektsgrensene
for ulike typer husholdninger i 200610. I revidert nasjonalbud-
sjett er veksten i gjennomsnittlig årslønn i 2007 anslått til 5,4

prosent, og for 2008 er det lagt til grunn et anslag på en lønns-
vekst på 5,25 prosent. Dersom vi antar en økning i median -
inntekt som er proporsjonal med gjennomsnittlig inntekt, får
vi lavinntektsgrenser som i tabell 6. Denne antagelsen vil
muligens overdrive veksten i medianinntekten, siden veksten
i gjennomsnittlig lønn har vært sterkere enn veksten i
median inntekten i de senere år (for eksempel var realveksten
i medianinntekt i 2006 på 2,5 prosent, mens veksten i lønn
per normalårsverk var 2,7 prosent). 

10 Se http://www.ssb.no/iffor/tab-2008-03-07-05.html.

Fattigdomsgrenser

Tabell 5. 
Lavinntektsgrenser for ulike husholdninger. Inntekt etter skatt. 2008. Kroner. 

OECD-skala EU-skala
50 prosent 60 prosent 50 prosent 60 prosent

Enslige 112 000 134 000 134 000 161 000
Par uten barn 190 000 227 000 202 000 242 000

KILDE: SSB, JUSTERT MED LØNNSVEKST.

Tabell 6. 
Andel fattige enslige pensjonister under ulike lavinntektsgrenser, før (mai) og etter (juni) trygdeoppgjøret, 
dersom pensjon fra folketrygden er eneste inntektskilde.

OECD-skala EU-skala
50 prosent 60 prosent 50 prosent 60 prosent
Før Etter Før Etter Før Etter Før Etter

Alle alderspensjonister 4 % 4 % 33 % 6 % 33 % 6 % 53 % 53 %
Ikke minstepensjonister 1 % 1 % 10 % 2 % 10 % 2 % 38 % 31 %
Alle minstepensjonister 14 % 11 % 100 % 16 % 100 % 16 % 100 % 100 %
Nye minstepensjonister 1 % 1 % 96 % 3 % 96 % 3 % 100 % 100 %

KILDE: NAV.
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at i underkant av 90 prosent har en ektefelle som også er
alderspensjonist. Rundt 12 prosent av disse husholdning-
ene består av ektefeller hvor begge er minstepensjonister.
Tabell 7 viser endringen i andelen fattige husholdninger
hvor begge ektefellene er alderspensjonister og minst en
av de minstepensjonist. Her ser vi at andelene som regnes
som fattige er blitt kraftig redusert som følge av endring-
ene i særtillegget for husholdninger som består av to min-
stepensjonister. Spesielt er dette tydelig under EUs 60
prosentmål. Et ektepar som er minstepensjonister med full
trygdetid vil nå få pensjon som ligger over denne fattig-
domsgrensen. De husholdningene som nå fortsatt er reg-
net som fattige, vil derfor være de som har en avkortning
av pensjonen, for eksempel på grunn av kort trygdetid. Før
trygdeoppgjøret var samtlige husholdninger hvor begge
ektefellene var minstepensjonister og regnet som fattige,
mens denne andelen etter trygdeoppgjøret er sunket til 38
prosent.

MER OMFORDELENDE PENSJONSSYSTEM?

For å se på hvordan fordelingen er blant alderspensjonistene,
benytter vi de samme målene for inntektsfordeling som
SSB (2008b). Det benyttes her summariske ulikhetsmål
for å si noe om graden av fordeling. Vi skal se på forde-
lingen blant alle alderspensjonistene generelt, og blant de
enslige alderspensjonistene spesielt, siden det er denne
gruppa som er mest påvirket av endringene i særtillegget.
Koeffisientene vises i tabell 8. 

Som vi ser i tabell 8, reduseres Gini-koeffisientene som
forventet etter trygdeoppgjøret. Det innebærer at det blir
en jevnere inntektsfordeling blant alderspensjonistene
etter trygdeoppgjøret. Til sammenligning var Gini-koeffi-
sienten for hele befolkningen ifølge SSB i 2006 0,247,
etter at den hadde økt jevnt fra 1986 til 2005.11 Det er altså

mer likhet blant alderspensjonistene enn det er i befolk-
ningen som helhet. Vi ser dessuten at likheten blant de
enslige pensjonistene er større enn likheten blant alle
alderspensjonistene. Det vil altså si at det skal mindre
omfordeling til for å oppnå full likhet mellom enslige
alderspensjonister enn for alle alderspensjonistene. 

Videre ser vi i tabell 8 at målet S80/S20 utvikler seg i
liten grad for alle pensjonister. Ser vi derimot kun på de
enslige alderspensjonistene, får vi en relativt stor endring.
Den gjennomsnittlige pensjonen for de 20 prosentene som

Tabell 7. 
Andel fattige husholdninger hvor minst en av de gifte er minstepensjonist under ulike lavinntektsgrenser, 
før (mai) og etter (juni) trygdeoppgjøret, dersom pensjon fra folketrygden er eneste inntektskilde.

OECD-skala EU-skala
50 prosent 60 prosent 50 prosent 60 prosent
Før Etter Før Etter Før Etter Før Etter

En eller begge ektefellene
minstepensjonister 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 13 % 7 %
En av ektefellene 
minstepensjonist 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 3 %
Begge ektefellene 
minstepensjonist 45 % 35 % 48 % 37 % 46 % 36 % 100 % 38 %

KILDE: NAV.

Definisjoner av mål for omfordeling
Et mål for omfordeling som kan benyttes er den såkalte
Gini-koeffisienten. Denne gir et ulikhetsmål mellom null
og en, hvor en koeffisient lik null betyr absolutt likhet,
mens en koeffisient lik en betyr absolutt ulikhet. Størrelsen
på koeffisienten representerer andelen av totalinntekten
som må fordeles for å oppnå full likhet (SSB, 2008b).

Et annet mål for ulikhet, som i større grad ser på hva
som ligger bak endringene, er å se på gjennomsnittlig inn-
tekt til den første kvintilen (S20) i forhold til den siste
kvintilen (S80). Med kvintil menes det at beholdningen
sorteres etter størrelse på pensjonen, og man deler opp
beholdningen i fem like store deler. Den første kvintilen er
da de 20 prosentene av beholdningen som har lavest pen-
sjon. 

Et siste mål for ulikhet er å se på forholdet mellom pen-
sjonen til den personen som er mellom den første og andre
desilen (P10) og til den personen som er mellom den
niende og tiende desilen (P90). Desil tilsvarer kvintil, bare
at man deler beholdningen i ti like store deler i stedet for
fem. Med dette målet gir ikke ekstremverdier i noen av
endene spesielle utslag på målet.

11 Se http://www.ssb.no/emner/05/01/iffor/tab-2008-03-07-02.html
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har høyest pensjon, er nesten to ganger høyere enn den
gjennomsnittlige pensjonen til de 20 prosentene med
lavest pensjon.

Når vi ser på målet P90/P10, ser vi at utviklingen blant
alle alderspensjonistene viser en svak økning i forskjel-
lene. Dette skyldes mest sannsynlig at de som gikk av med
pensjon mellom mai og juni i år hadde høyere pensjon enn
de som allerede var pensjonister. Blant de enslige pensjo-
nistene er det en utvikling mot mer likhet, og den enslige
pensjonisten som har en pensjon som ligger mellom den
niende og tiende desilen, har etter trygdeoppgjøret en pen-
sjon som er 1,6 ganger høyere enn den som har en pensjon
som ligger mellom den første og andre desilen. Før tryg-
deoppgjøret var pensjonen nærmere 1,8 ganger høyere.
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Tabell 8. 
Ulikhetsmål før og etter trygdeoppgjøret.

Ulikhetsmål Gruppe Før Etter

Gini-koeffisient Alle 0,183 0,177
Enslige 0,156 0,143

S80/S20 Alle 2,519 2,489
Enslige 2,139 1,99

P90/P10 Alle 2,132 2,135
Enslige 1,774 1,642

KILDE: NAV
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MAI 08, FØR TRYGDEOPPGJØRETJUNI 08, ETTER TRYGDEOPPGJØRET

Gruppe Kjønn Antall Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Total

Alle Kvinner 369 015 63 200 64 900 11 900 140 000
Menn 270 688 60 200 132 000 1 700 193 900
Begge 639 703 61 900 93 300 7 600 162 800

Ikke minstepensjonister Kvinner 217 618 66 100 95 900 0 161 900
Menn 249 471 61 400 141 700 0 203 100
Begge 467 089 63 600 120 300 0 183 900

Minstepensjonister Kvinner 151 397 59 200 20 300 29 000 108 500
Menn 21 217 45 700 18 300 21 400 85 400
Begge 172 614 57 500 20 100 28 100 105 700

Nye minstepensjonister Kvinner 20 263 68 500 59 600 0 128 100
Menn 3 787 62 400 64 000 0 126 400
Begge 24 050 67 500 60 300 0 127 800

JUNI 08, ETTER TRYGDEOPPGJØRET

Gruppe Kjønn Antall Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Total

Alle Kvinner 369 172 63 300 65 100 13 900 142 300
Menn 271 075 60 200 132 300 2 300 194 700
Begge 640 247 62 000 93 500 9 000 164 500

Ikke minstepensjonister Kvinner 198 047 65 800 99 800 0 165 600
Menn 246 189 61 400 143 100 0 204 500
Begge 444 236 63 400 123 800 0 187 100

Minstepensjonister Kvinner 171 125 60 300 25 000 30 100 115 400
Menn 24 886 48 200 25 300 24 600 98 200
Begge 196 011 58 800 25 100 29 400 113 200

Nye minstepensjonister Kvinner 20 263 68 500 59 600 5 000 133 100
Menn 3 787 62 500 64 000 5 300 131 800
Begge 24 050 67 600 60 300 5 000 132 900

Tabell 9. 
Gjennomsnittlige ytelser1 for alderspensjonister, ikke minstepensjonister, minstepensjonister og nye minste-
pensjonister som følge av trygdeoppgjøret og fordelt på kjønn. G=69 108 kroner.

1 Ser bort fra forsørgertillegg.

VEDLEGG
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MAI 08, FØR TRYGDEOPPGJØRETJUNI 08, ETTER TRYGDEOPPGJØRET

Gruppe Sivilstand Antall Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Total

Alle Enslige 321 752 66 900 86 900 6 400 160 200
Gifte 317 951 57 000 99 700 8 700 165 400
Alle 639 703 61 900 93 300 7 600 162 800

Ikke minstepensjonister Enslige 240 864 68 400 108 100 0 176 500
Gifte 226 225 58 400 133 400 0 191 800
Alle 467 089 63 600 120 300 0 183 900

Minstepensjonister Enslige 80 888 62 300 23 800 25 600 111 700
Gifte 91 726 53 300 16 700 30 300 100 400
Alle 172 614 57 500 20 100 28 100 105 700

Nye minstepensjonister Enslige 21 800 68 500 59 500 0 128 000
Gifte 2 250 57 800 67 900 0 125 700
Alle 24 050 67 500 60 300 0 127 800

JUNI 08, ETTER TRYGDEOPPGJØRET

Gruppe Sivilstand Antall Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg Total

Alle Enslige 321 917 66 900 87 200 8 900 163 000
Gifte 318 330 56 900 100 000 9 100 166 000
Alle 640 247 62 000 93 500 9 000 164 500

Ikke minstepensjonister Enslige 219 640 68 400 113 100 0 181 500
Gifte 224 596 58 400 134 200 0 192 600
Alle 444 236 63 400 123 800 0 187 100

Minstepensjonister Enslige 102 277 63 600 31 500 28 000 123 200
Gifte 93 734 53 400 18 000 30 900 102 300
Alle 196 011 58 800 25 100 29 400 113 200

Nye minstepensjonister Enslige 21 800 68 600 59 500 4 900 133 000
Gifte 2 250 57 800 67 900 5 700 131 400
Alle 24 050 67 600 60 300 5 000 132 900

Tabell 10. 
Gjennomsnittlige ytelser1 for alderspensjonister, minstepensjonister og nye minstepensjonister som følge av
trygdeoppgjøret og fordelt på sivilstand2. G=69 108 kroner.

1 Ser bort fra forsørgertillegg.
2 For sivilstand er det delt inn i enslige og gifte. Under enslige hører også etterlatte, skilte, separerte og gifte som lever atskilt, mens under gifte hører samboere
og registrerte partnere.

// Økning i minstepensjonen – hva er konsekvensene for alderspensjonistene? // Rapport Nr 4 // 2008
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Fastlegers henvisningspraksis til 
radiologiske undersøkelser
AV: ESPEN H. DAHL, JOSTEIN ELLINGSEN OG TOR IVERSEN1

SAMMENDRAG

Fastlegene står for den største delen av henvisningene til radiologiske undersøkelser finansiert gjennom Folketrygden.
Tidligere analyser har vist geografiske forskjeller i henvisning til privat og offentlig radiologi. Formålet med artikkelen
er å belyse hvorvidt kapasitet og organisering av fastlegeordningen bidrar til å forklare ulikheter i legenes henvisnings-
praksis til radiologiske undersøkelser i perioden 2004 – 2006. Et annet forhold vi ser på er om avstand til tilbudet av
radiologitjenester påvirker henvisningspraksisen.

I analysen gjenfinner vi de store regionale forskjellene i bruken av henvisninger til radiologiske undersøkelser ved
offentlige poliklinikker og private røntgeninstitutt. Tilbudet av radiologiske tjenester er mest utbygd i de største byene,
og vi ser at bruken av disse tjenestene gjenspeiles av tilbudet. Når vi ser på fastlegenes henvisningspraksis, da spesielt
til privat radiologi, ser vi at de lar seg påvirke av hvordan konkurransesituasjonen mellom fastlegene er i kommunen.
Dette ser vi i kommuner med mange fastleger som har ledig kapasitet eller kommuner hvor flere leger opplever en
pasient mangel på sine lister.

Tilbudet av radiologiske tjenester i kommunene påvirker i stor grad henvisningsratene til både offentlig og privat radio-
logi. Når vi ser på reiseavstand til nærmeste tilbyder av tjenesten, viser det seg at henvisningsraten til privat radiologi er
fallende jo større avstanden er til det private tilbudet. For offentlig radiologi ser vi derimot en tendens til det motsatte.

giske undersøkelser, påvirker utgiftsnivået. Disse forholdene
ble diskutert i Ellingsen og Dahl (2007), spesielt om fastle-
genes rolle som portvakt. Legene henviser til radiologiske
undersøkelser for å stille medisinsk diagnose ved mistanke
om sykdom. Det er ikke gitt at det er et overforbruk av hen-
visninger blant de fastlegene som henviser mer enn
gjennomsnittet. Det kan tenkes at det i gjennomsnitt er et
underforbruk av radiologiske tjenester og at det dermed er
en mer utbredt bruk som er god medisinsk praksis. Det er en
utfordring til fagmiljøene å finne fram til hva som er anbe-
falt henvisningspraksis fra et medisinsk ståsted.

Vi vil i denne artikkelen se om det er noen karakteris-
tikker ved legene som bidrar til deres henvisningspraksis.
Dersom det er slik at legenes bruk av henvisninger er i
henhold til god medisinsk praksis, bør det ikke være kjen-
netegn ved legene som forklarer henvisningshyppighet.
Legenes ulike henvisningspraksis kan trolig til en viss
grad forklares av ulik pasientsammensetning. Vi vil
undersøke hvordan pasientsammensetningen gir utslag i
henvisningshyppighet.

Videre ønsker vi å se på om behandlerne lar seg påvirke
i sin henvisningspraksis dersom de opplever konkurranse
om å få pasienter på sine lister. Med konkurranse mener vi
her at det er mange lister i kommunen med ledige plasser.
Det innebærer i så fall mange valgmuligheter for pasien-

INNLEDNING

Statens utbetalinger til radiologiske undersøkelser har økt
relativt kraftig i de seneste årene. I tidligere undersøkelser
er bakgrunnen og drivkreftene for veksten i utgiftene blitt
analysert (Sletvold 2006 og Dahl og Ellingsen 2007).
Analysene viser blant annet at veksten i utgiftene blir dre-
vet av en kraftig økning i antall undersøkelser, men også en
vridning mot stadig mer kompliserte og dermed dyrere
undersøkelser. For eksempel observerer vi en tendens til at
det utføres flere undersøkelser per pasientoppmøte over tid.

I denne artikkelen skal vi se på et annet aspekt som bidrar
til veksten i antall radiologiske undersøkelser. For å få refu-
sjon fra Folketrygden for en radiologisk undersøkelse, kre-
ves det henvisning fra lege, kiropraktor eller manuelltera-
peut.2 Det betyr at legene som beslutter hvem som skal få
henvisninger til spesialisthelsetjenesten, herunder radiolo-

1 Tor Iversen er forskningsleder og professor i helseøkonomi ved Helse -
økonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo.

2 Forskriften for offentlig poliklinikk finnes her:
http://rundskriv.nav.no/rtv/lpext.dll/forskr/f20071219nr1761?f=templates&fn
=main-j.htm&2.0. 

for private røntgeninstitutter:
http://rundskriv.nav.no/rtv/lpext.dll/forskr/f20030627nr959?f=templates&fn
=main-j.htm&2.0.
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tene. Vi vil også se på hvordan avstand (målt i reisetid) til
nærmeste radiologitjeneste påvirker henvisningshyppighe-
ten, og hvordan tilbudet i kommunen spiller inn. Dette er en
del av et større samarbeidsprosjekt med Helse økonomisk
Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO), og vi
vil til slutt antyde hvilke videre analyser som er planlagt.

KARAKTERISTIKK VED LEGENE, PASIENT -
SAMMENSETNING OG KOMMUNEVARIASJON 

Her vil vi gi en kort gjennomgang av statistikken som lig-
ger til grunn for analysen. Vi vil beskrive lege- og pasient-
karakteristika, for deretter å gi en beskrivelse av lege -
dekningen og radiologitilbudet i kommunene. 

Fastlegedata
Vi benytter månedlig statistikk for perioden 2004–2006. 
I perioden økte antall fastleger fra 3 734 i januar 2004 til
3 861 i desember 20063, som vist i tabell 1. Økningen

bestod stort sett kun i kvinnelige leger, slik at andelen
kvinnelige leger har økt fra 29 til 31 prosent. Legenes
gjennomsnittlige alder har økt fra 47,4 til 47,9 år. Den
gjennomsnittlige kvinnelige legen er 43,8 år i starten av
perioden, mens hun er 44,4 år i slutten av perioden.
Tilsvarende har den gjennomsnittlige alderen for menn
økt fra 48,9 til 49,5 år. 

I tabell 2 ser vi at totalt antall pasienter har fulgt befolk-
ningsveksten, og vi har en økning fra 4,5 millioner perso-
ner på fastlegelistene i 2004 til 4,6 millioner personer på
fastlegelister i 2006. Gjennomsnittlig antall pasienter per
liste har holdt seg stabil rundt 1 200 pasienter. De kvinne-
lige legene har litt lavere antall pasienter på sine lister, med
et snitt på rundt 1 100, mens mennene har rundt 1 240
pasienter. Maksimalt antall pasienter man kan ha på én
liste er 2 500 personer. Den gjennomsnittlige månedlige
avgangen fra listene er på 10 personer, mens den gjennom-
snittlig tilgangen er på 15 personer. Tilgang og avgang har
ulike årsaker, slik som flytting, fødsel og død, bytte av fast-
lege av andre grunner, og ved at legene starter og avslutter
praksis. Bytte av fastlege viser seg å være marginalt mer

Sentrale begreper
Radiologi er en medisinsk spesialitet som ofte omtales som
billeddiagnostikk. Radiologifaget1 består av forskjellige
former for billeddiagnostikk, og av en intervensjonell del
som går ut på å behandle sykdomstilstander ved hjelp av
tynne instrumenter som innføres i kroppens organer under
bildeveiledning. Foruten konvensjonell røntgendiagnos-
tikk (RG), er computertomografi (CT), magnetisk resonans
tomografi (MR) og ultralyd (UL) de viktigste undersøkel-
sestypene, også kaldt modaliteter. Ioniserende stråler
benyttes ved konvensjonell røntgendiagnostikk og CT,
mens MR bygger på radiobølger i sterkt magnetfelt og UL
på ekko fra høyfrekvente lydbølger.

Med modalitetsregninger mener vi følgende: På et pasi-
entoppmøte kan det være benyttet flere modaliteter/ under-
søkelsestyper. En modalitet på et pasientoppmøte gir en
modalitetsregning, to modaliteter gir to modalitets -
regninger, osv. Ytterligere undersøkelser med samme
modalitet gir ikke flere modalitetsregninger. Modalitets -
reg ninger brukes som et mål på volum. 

Med henvisning forstår vi en leges skriftlige henven-
delse til spesialisthelsetjenesten, i vårt tilfelle til radiolo-
gisk undersøkelse (se Sletvold (2006) for diskusjon om
henvisning kontra rekvisisjon).

Med refusjon menes betaling for undersøkelse til privat
institutt eller offentlig poliklinikk fra NAV. Refusjonens
størrelse per undersøkelsesteknikk er oppgitt i forskriften.

1 Hentet fra 
http://www.med.uio.no/ioks/radiologi-us/fagplan_for_radiologi.htm

Statistikkgrunnlag
I denne analysen benyttes månedlig statistikk fra fastlege-
registeret for å knytte fastleger til sine pasienter, og statis-
tikk fra NAVs registre1 over refusjon for radiologiske
undersøkelser fra perioden 2004–2006. Vi bruker dermed
utførte undersøkelser på pasienter henvist fra allmennprak-
tiserende leger og spesialister som en indikator for antall
henvisninger fra fastlege.

Fra fastlegeregisteret har vi informasjon om hvilke pasi-
enter som er tilknyttet hvilken fastlege i alle måneder i den
perioden vi ser på. Fra registrene over refusjon for radiolo-
giske undersøkelser har vi informasjon om hvilke pasienter
som har blitt undersøkt, hva slags undersøkelser som har
blitt gjort og hvilken refusjon som er utbetalt til enten det
private instituttet eller den offentlige poliklinikken. Til sam-
men gir dataene månedlig informasjon om hvilke undersø-
kelser og hvilken refusjon pasientene på en fastlegeliste har
fått utført. Refusjon for undersøkelser av personer som ikke
er i fastlegeregistrene, er ikke inkludert i analysen.

I registeret over refusjon for de radiologiske undersø-
kelsene er det i tillegg informasjon om hvilken profesjon
som har henvist pasienten. Vi benytter en antagelse om at
henvisningstypen allmennpraktiserende lege/ kommune-
lege tilsvarer koder hvor det er pasientens fastlege som har
henvist til spesialisthelsetjenesten. Denne antagelsen betyr
at resultatene i analysen må tolkes med forsiktighet, siden
det kan være andre allmennpraktiserende leger enn pasien-
tens fastlege som står for henvisningen. Andre henvis-
ningstyper som er mye brukt er blant annet andre legespe-
sialister, annen poliklinikk ved sykehus og kiropraktorer.

1 Mer spesifikt benyttes registrene POLK (offentlig radiologi, t.o.m.
2005), LABRØNK (privat radiologi, t.o.m. 2005) og KUHR (for 2006).

3 For mer detaljert statistikk om fastlegeordningen, se NAVs publikasjon av sta-
tistikk på nav.no: http://www.nav.no/page?id=1073743257 

// Fastlegers henvisningspraksis til radiologiske undersøkelser // Rapport Nr 4 // 2008
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frekvent blant pasienter med kvinnelige leger enn blant
pasienter med mannlig leger.

Når det gjelder sammensetningen av pasienter på fast-
legenes lister, foretrekker kvinnelige pasienter til en viss
grad kvinnelige leger. Rundt 60 prosent av personene på
de kvinnelige legenes lister er kvinner selv. På de mann-
lige legenes lister er rundt 46 prosent kvinner. Noen menn
har såpass lite som 15 prosent kvinner på sine lister. De
eldste pasientene (over 70 år), uavhengig av kjønn, ser ut
til å foretrekke mannlige leger. Dette kan komme av at de
eldre pasientene har gått lenge til samme lege, og at det før
var vanligere med mannlige leger. Rundt 12,5 prosent av
personene på listene til de mannlige legene er over 70 år,
mens den tilsvarende andelen på listene til de kvinnelige
legene er 8,5 prosent. På enkelte lister er andelen personer
over 70 år veldig liten (nede i 0,1 prosent).

Kommunedata
Det er relativt stor variasjon mellom kommunene når det
gjelder legedekning. For eksempel i januar 2004 var det i
Utsira med 141 pasienter per lege, mens det i en annen
Rogalandskommune, Karmøy – som hadde den laveste
legetettheten – var 1 879 pasienter per lege. Den gode lege-
dekningen på Utsira henger sammen med at kommunen er
landets minst folkerike. Situasjonen holder seg slik over
hele perioden. Rundt 73 prosent av kommunene hadde
bedre legedekning enn gjennomsnittet på 1 200 pasienter

per lege. Tjue prosent av kommunene hadde færre enn 750
pasienter per lege, mens i overkant av fem prosent hadde
såpass god dekning som 500 eller færre pasienter per lege. 

I løpet av den perioden vi ser på, er det 28 private insti-
tutter som har mottatt refusjon for radiologiske undersø-
kelser. Instituttene er lokalisert i 20 av de største kommu-
nene rundt om i landet, med en klar overvekt i Oslo, med
sju institutter. Målt i utbetalt refusjon til privat røntgen,
står Oslo for rundt en tredjedel av utbetalingene. Markedet
domineres av to store kjeder, Sentrum røntgeninstitutt og
Capio Diagnostikk (fra 15.9.08 skiftet de navn til Unilabs
Røntgen), som til sammen utfører rundt 70 prosent av de
private undersøkelsene målt i utbetalte refusjoner i 2006. 

De offentlige poliklinikkene ved sykehus er noe mer
spredd rundt om i landet. Det er poliklinikker som tilbyr
radiologiske undersøkelser og som har utløst refusjon
gjennom perioden i 58 ulike kommuner. Målt i utbetalt
refusjon domineres ressursbruken ved offentlige polikli-
nikker av de store byene. I underkant av en tredjedel av
refusjonene blir utbetalt til poliklinikker i de tre største
kommunene, Oslo, Bergen og Trondheim.

HENVISNINGSRATER TIL RADIOLOGISKE
UNDERSØKELSER

I det følgende skal vi se hvordan henvisningsrater til
radiologi avhenger av ulike bakgrunnsvariable. Først ser

Tabell 1
Fastleger fordelt etter kjønn. 2004–2006. Månedlig gjennomsnitt.

2004 2005 2006
Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn

Antall leger 3 759 1 113 2 646 3 787 1 142 2 646 3 827 1 188 2 639
Gjennomsnittlig alder 47,4 43,8 48,9 47,7 44,2 49,3 47,9 44,4 49,5

KILDE: NAV

Tabell 2
Fastleger fordelt etter kjønn og antall pasienter på listene. 2004–06.1 Månedlig gjennomsnitt.

2004 2005 2006
Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn

Totalt antall pasienter 4 511 328 1 229 917 3 281 411 4 545 371 1 267 627 3 277 744 4 588 802 1 319 639 3 269 164
Antall pasienter på liste 1 200 1 105 1 240 1 200 1 110 1 239 1 199 1 111 1 239
Gjennomsnittlig avgang 9,1 9,7 8,9 9,7 10,0 9,5 10,7 10,8 10,7
Gjennomsnittlig tilgang 14,4 16,8 13,3 14,8 16,8 13,9 15,4 16,7 14,9
Andel kvinner på listene 50,4 % 60,5 % 46,2 % 50,4 % 60,5 % 46,1 % 50,4 % 60,3 % 45,9 %
Andel eldre (over 70 år) 
på listene 11,2 % 8,5 % 12,4 % 11,1 % 8,6 % 12,3 % 11,1 % 8,6 % 12,2 %

1 Enkelte leger er fastlege i flere kommuner, slik at gjennomsnittlig antall pasienter per lege er noe høyere enn gjennomsnittlig antall pasienter per liste.

KILDE: NAV
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vi på hvordan henvisninger varierer over helseregioner.
Deretter antyder vi om konkurranse blant legene om pasi-
enter gir utslag i henvisning til radiologi. Videre ser vi på
hvordan tilbud av radiologitjenester i kommunen og reise-
avstand påvirker henvisningsratene. 

I Dahl og Ellingsen (2007) går det fram at det er relativt
store regionale forskjeller i bruken av radiologiske tjenes-
ter. Tabell 3 viser fordelingen av henvisninger til radiologi
fordelt på regioner, og fordelt på henvisninger til offent-
lige poliklinikker og private institutter i 2006. Her gjen-
finner vi den regionale variasjonen. Det er størst bruk av
henvisninger i Helse Øst, Sør og Nord. 

Vi finner en relativ stor forskjell i fordelingen mellom
henvisninger til offentlige poliklinikker og private røntgen-
institutt. Lavest bruk av offentlige tjenester er det i Helse
Øst og Vest. Tilbudet av private radiologitjenester er kon-
sentrert i de største byene, og da spesielt i Oslo. Bruken av
henvisninger til private institutt viser seg å være størst der
tilbudet er mest utbygd, nemlig i Helse Øst.

Valg av undersøkelsesteknikk er problemstillingsstyrt.
Med det mener vi at det er den medisinske problemstil-
lingen som styrer valg av teknikk. MR-undersøkelser er
den undersøkelsestypen som gir høyest refusjon. Andelen
av MR-undersøkelser gir en god indikasjon på bruken av
relativt sett mer kostnadskrevende undersøkelser, og på
forskjeller i sammensetningen av pasientene som henvises
fra fastlegene til de offentlige poliklinikkene og private
røntgeninstituttene. De private instituttene utfører relativt
sett langt flere MR-undersøkelser enn de offentlige. 

I Helse Nord ser vi at andelen henvisninger til private
MR-undersøkelser er høy sammenlignet med pasienter i de
andre helseregionene, men det totale omfanget av henvis-
ninger til MR er likevel lavest. Det henger sammen med
færre private tilbydere og lang reiseavstand for innbyg-
gerne i denne helseregionen. Vi kan ikke si noe om dette
betyr at det er underforbruk av MR i denne helseregionen
eller om nivået er for høyt i de øvrige helseregionene.

For offentlig radiologi kan det virke som om pasient-
grunnlaget er veldig sammensatt, mens innen privat radio-
logi virker det som om det er mer spesialiserte undersø-
kelser som utføres. Dette gjenspeiles i funnene i tabell 3,
hvor de private utfører en langt større andel MR-undersø-
kelser enn de offentlige. Vi vil nå undersøke nærmere hen-
visninger til privat radiologi. 

Henvisninger til privat radiologi
Tabell 4 viser gjennomsnittlige henvisningsrater basert på
om kommunen har få eller mange fastlegelister med ledige
plasser. Dette er ment å indikere om fastlegene opplever
konkurranse om å få pasienter på sine lister. Dersom det er
en stor andel fastlegelister med ledige plasser, antar vi at det
gjenspeiler konkurranse om å få pasienter på listene. 

Som tabell 4 viser, er henvisningsratene til privat radiologi
noe høyere i de kommunene hvor det er mange lister med
ledige plasser over hele perioden vi ser på. Dette kan tyde på

Tabell 3
Antall henvisninger til radiologi og andel av henvisningene til MR, offentlig og privat. Månedlig gjennomsnitt
og henvisningsrater per 1 000 pasienter, 2006.1

Henvist til offentlig Henvist til privat Sum
Helseregion Totalt Henv.rate Andel MR Totalt Henv.rate Andel MR Totalt Henv.rate Andel MR
Helse Øst 31 624 19,0 9,3 % 30 090 18,1 30,8 % 61 715 37,1 19,8 %
Helse Sør 20 484 23,2 9,8 % 11 963 13,6 37,0 % 32 447 36,8 19,8 %
Helse Vest 17 079 18,1 9,4 % 12 095 12,8 31,3 % 29 174 30,9 18,5 %
Helse Midt-Norge 13 650 21,6 11,2 % 7 518 11,9 37,1 % 21 168 33,5 20,4 %
Helse Nord 13 190 30,7 10,3 % 2 362 5,5 53,1 % 15 552 36,2 16,8 %
Totalt 96 027 21,1 9,8 % 64 028 14,1 33,6 % 160 055 35,2 19,4 %

1 Henvisningsrate defineres som antall henvisninger til radiologi per  1 000 pasienter. En henvisning tilsvarer en modalitetsregning. Leger som har flere lister
medregnes ikke i statistikken KILDE: NAV

Tabell 4
Henvisningsrater til privat radiologi fra fastlegene
på kommunenivå basert på om det er få eller
mange lister i kommunen som har ledige plasser.1

Månedlige gjennomsnitt og henvisningsrater per
1 000 pasienter, 2004–2006.

Få lister med Mange lister med
ledige plasser ledige plasser

År i kommunen i kommunen Totalt
2004 9,9 12,8 11,4
2005 10,8 12,7 11,9
2006 11,2 13,0 12,3

1 Få lister med ledige plasser er definert som om det er færre enn 80 pst.
av listene i kommunen som har ledige plasser (tilsvarer medianen av andel
lister med ledige plasser i kommunene).

KILDE: NAV

// Fastlegers henvisningspraksis til radiologiske undersøkelser // Rapport Nr 4 // 2008



73

at en lege som befinner seg i en kommune med god kapasitet
av fastleger, dvs. mange ledige listeplasser, vil henvise mer
enn leger som befinner seg i en kommune med knapp kapa-
sitet. Men det kan også være andre systematiske forskjeller
som spiller inn og som vi ikke har kontrollert for her.

Når vi ser på henvisningsrate i forhold til om legene opp-
lever en knapphet på pasienter i forhold til ønsket antall
pasienter på lista, viser tabell 5 en svak forskjell i henvis-
ningsratene. Dette kan tolkes som om legene henviser mer
dersom de tror at dette kan medføre økt tilfredshet blant
pasientene, og at de dermed unngår at pasientene bytter til
annen fastlege. Det kan også tolkes som at pasienter som
går til leger som henviser mindre, er mer tilfredse ettersom
de ikke behøver henvisning til radiologi for å få stilt diag-
nose. Også her kan det være andre systematiske forskjeller
som påvirker henvisningsratene til privat radiologi. 

Hvordan tilbudet i kommunen påvirker 
henvisningsratene
I tabell 6 ser vi på månedlige henvisningsrater til offentlig
og privat radiologi i forhold til om det er offentlig og/ eller

privat radiologitilbud i kommunen. Her viser det seg at
legen henviser mer dersom det finnes tilbud i kommunen.
Selv om henvisningsratene er nokså like dersom det ikke
er tilbud i kommunen i det hele tatt eller om det finnes
både offentlig og privat tilbud, er henvisningsratene til
privat radiologi høyere i det siste tilfelle. Som vist i tabell
3 er bruken av MR i privat radiologi betydelig større enn
offentlig radiologi, og dermed relativt sett mer kostnads-
krevende. 

Vi ser også at det gjenspeiles hva slags tilbud det er i
kommunen. Dersom det kun er enten offentlig eller privat
tilbud, er henvisningsratene tilsvarende relativt høye til
disse. Vi ser dessuten at dersom det både er privat og offent-
lig tilbud i kommunen, så er henvisningsraten til offentlig
lavere enn for kommuner som ikke har tilbud i det hele tatt.
Dette kan tyde på at det private tilbudet virker som supple-
ment til det offentlige tilbudet i disse kommunene.

Figur 1 viser henvisningsrater til privat og offentlig
radiologi i forhold til avstand til radiologitjenesten.
Avstanden er målt i reisetid med bil. Den viser at henvis-
ningsraten til privat radiologi er mindre jo større avstan-
den er til det private tilbudet. For det offentlige tilbudet ser

Tabell 5
Henvisningsrater til privat radiologi fra fastlegene

basert på om det er liten eller stor forskjell i antall
ønskede og antall faktiske pasienter på lista.1

Månedlige gjennomsnitt og henvisningsrater per 
1 000 pasienter, 2004–2006.

Liten forskjell på Stor forskjell på
antall ønskede pasienter antall ønskede pasienter

og faktisk antall og faktisk antall
År pasienter pasienter
2004 11,2 12,1
2005 11,7 12,3
2006 12,2 12,7

1 Stor forskjell definert som at det minst er 100 personer mindre på lista
enn oppgitt listetak

KILDE: NAV

Tabell 6
Henvisningsrate på kommunenivå basert på offentlig og/ eller privat tilbud. Månedlige gjennomsnitt og henvis-
ningsrate per 1000 pasienter, 2006.

Offentlig tilbud Privat tilbud Antall kommuner Henvisningsrate offentlig Henvisningsrate privat Henvisningsrate totalt
Nei Nei 366 22,5 11,5 34,0
Nei Ja 4 16,2 24,6 40,8
Ja Nei 42 28,1 9,8 37,8
Ja Ja 16 15,9 19,0 34,9

KILDE: NAV
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Figur 1. 
Henvisningsrater til privat og offentlig radiologi
avhengig av reisetid. Gjennomsnitt for 2005 og 2006.
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vi derimot en tendens til det motsatte. En grunn til dette
kan være at pasienter med kort reiseavstand til offentlig
tilbud også har kort avstand til privat tilbud, mens pasien-
ter med lang reiseavstand til offentlig tilbud ikke har noe
annet alternativ.

Henvisningsratene kan bli påvirket av sammenset-
ningen på fastlegelistene. I tabell 7 ser vi på henvisnings-
ratene i forhold til pasientsammensetning, i tillegg til at vi
antyder hvordan legenes kjønn og alder påvirker henvis-
ningsfrekvensen til privat radiologi. Det viser seg at
mannlige leger henviser noe mer enn kvinnelige leger og
eldre leger henviser mer enn yngre leger. Henvisnings -
raten for leger med høy andel kvinner på lista er større enn
for leger med lav andel på lista. 

Vi ser at når andelen eldre pasienter på legens liste er
enten høy eller lav, er henvisningsfrekvensen større enn
hvis andelen eldre er middels. Vi vet at eldre pasienter
henvises oftere enn yngre pasienter, noe som forklares
med at behovet for diagnostisering øker med alder. Vi har
ikke noen god forklaring på at de leger som har gjennom-
snittlig andel eldre pasienter på lista henviser i mindre
grad enn de med lav andel. Dersom vi utvider analysen til
å se på henvisninger til offentlig radiologi i tillegg, får vi
et bilde som er nærmere det som er forventet. Dette viser
at henvisningsratene øker jo høyere andel eldre pasienter
på lista legene har.

VIDERE ANALYSER

I denne artikkelen har vi sett på legenes henvisningsprak-
sis til radiologiske tjenester. Vi har funnet at det er ulik
bruk av radiologi rundt om i landets helseregioner, og at
tilbudet av tjenester i kommunen ser ut til å øke bruken.
Det kan virke som om fastlegene lar seg påvirke i sin hen-
visningspraksis ut ifra hvordan konkurransesituasjonen er

i kommunen, i forhold til om det er mange fastleger som
har ledig kapasitet. Dessuten er det en noe større bruk av
privat radiologi av leger som opplever en mangel av pasi-
enter på sine lister. Karakteristika ved legen og pasient-
sammensetningen på listene ser ut til å gi små utslag i
hvordan legene henviser. Mannlige leger henviser noe
mer enn kvinnelige leger og eldre leger henviser mer enn
yngre leger (tabell 7).

Analysen så langt gir enkelte antydninger om faktorer
som påviker henvisningspraksis til radiologitjenester. I de
videre analysene vil vi se nærmere på hvordan samvaria-
sjon mellom de ulike forklaringsvariablene spiller inn. Her
vil vi benytte ulike regresjonsmodeller på de paneldata
som ligger til grunn for de beskrivelsene som har blitt pre-
sentert her. Vi vil da få mer kunnskap om hvilke variable
som påvirker henvisningspraksis når variablene ses under
ett og ikke bare hver for seg, slik vi har gjort så langt.
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Tabell 7. 
Henvisningsrater til privat radiologi fra fastlegene basert på legens kjønn, legens alder, andel kvinner på lista
og andel eldre på lista.1 Månedlig gjennomsnitt og henvisningsrater per 1 000 pasienter.  2004–2006.

Henvisningsrater
Legens kjønn Legens alder Andel kvinner på lista Andel eldre pasienter på lista

År Kvinne Mann Lav Middels Høy Lav Middels Høy Lav Middels Høy
2004 10,7 11,6 9,5 11,6 12,4 11,2 11,4 11,6 11,8 11,1 12,3
2005 11,3 12,1 9,9 12,1 12,8 11,6 11,8 12,3 12,4 11,6 12,6
2006 11,7 12,5 10,3 12,6 13,3 12,4 12,2 12,6 12,7 12,1 12,7

1 Grensene for lave, middels og høye andeler er definert som gjennomsnitt pluss/ minus et standardavvik. For legens alder gir dette grenser på 38,4 år og 57,5
år for hhv. lav og høy, for andel kvinner på lista grenser på 40,8 % og 60,0 % for hhv. lav og høy og for andel eldre på lista grenser på 5,2 % og 16,9 % for
hhv. lav og høy.
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Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en utvalgs-
undersøkelse som blir gjennomført kvartalsvis av
Statistisk sentralbyrå. 

Arbeidsledige (AKU)
Personer som ikke utførte eller var midlertidig fravæ-
rende fra inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuka,
men som ved å kontakte NAV, annonsere selv, svare
på annonse eller lignende, gjorde forsøk på å skaffe
seg arbeid i løpet av de fire siste ukene. De må kunne ta
på seg arbeid i løpet av de neste to ukene. Denne gruppa
må ikke forveksles med NAV sine tall over registrerte
arbeidsledige (se ovenfor). Tall fra AKU inkluderer
også arbeidssøkere som ikke registrerer seg ved NAV,
og en del av de som går på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsstyrken (AKU) 
Arbeidsstyrken er definert som summen av sysselsatte
og arbeidsledige. Yrkesaktiviteten for en gruppe vil si
hvor stor prosentandel av befolkningen i gruppen som er
med i arbeidsstyrken.

Arbeidssøkere
Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av ordinære
arbeidssøkere og yrkeshemmede.

Arbeidssøkervarighet
Arbeidssøkervarigheten til en person som er registrert
som helt ledig vil si hvor lang sammenhengende peri-
ode personen har vært registrert som arbeidssøker.
Denne perioden inkluderer tid som delvis ledig, ordi-
nær tiltaksdeltager, annen arbeidssøker eller yrkes-
hemmet. Opphold i perioden på inntil 28 dager regnes
ikke som brudd.

Avtalte dagsverk
Hvor mange dagsverk det er avtalt at en arbeidstaker
skal arbeide i en periode som er registrert i arbeids -
takerregisteret justert for stillingsandel og ferie. Mer
formelt er avtalte dagsverk definert som avtalte
arbeidsdager*stillingsandel*feriekorrigeringsfaktor.
Stillings  andel og feriekorrigeringsfaktoren kan variere
mellom 0 og 1.

Langtidsledige
Registrerte arbeidsledige som har hatt en sammen-
hengende periode som helt ledig på minst 26 uker.

Ledige stillinger 
NAVs statistikk over ledige stillinger omfatter alle
ledige stillinger som enten blir meldt til NAV som

oppdrag, registrert av arbeidsgiver på www.nav.no,
eller som er offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter
o.l.).

Legemeldt sykefravær
Sykefravær pga av egen sykdom som er dokumentert
med attest fra lege. Legemeldt sykefravær er basert på
NAVs sykefraværsregister. Det totale sykefraværet
omfatter i tillegg egenmeldt sykefravær som er basert
på en egen undersøkelse som utføres av Statistisk sen-
tralbyrå. Registreringene over legemeldt sykefravær
kobles sammen med arbeidstakerregisteret, som gir
informasjon om arbeidsforholdet (bl.a. arbeidstid,
næring, sektor) arbeidstakeren er sykmeldt fra. Syke -
fraværsstatistikken omfatter ikke selvstendig nærings-
drivende eller vernepliktige og ikke fravær som 
skyldes barns sykdom eller omsorgs- og fødsels -
permisjoner. 

Ordinære arbeidssøkere
Personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV
og som er arbeidsføre og ellers disponible for det
arbeidet som søkes. En person anses som registrert
arbeidssøker dersom han eller hun har meldt seg eller
fornyet meldingen til NAV i løpet av de to siste ukene.
Ordinære arbeidssøkere består av helt ledige, delvis
sysselsatte, ordinære tiltaksdeltakere og andre ordi-
nære arbeidssøkere.

Ordinære tiltaksdeltakere
Ordinære arbeidssøkere som deltar på arbeidsmar-
kedstiltak. 

Registrerte delvis ledige
Registrerte delvis ledige arbeidssøkere er personer
som enten er delvis permitterte eller som arbeider min-
dre enn heltid og som ønsker lengre arbeidstid.

Registrerte helt ledige
Ordinære arbeidssøkere som har vært uten inntekts -
givende arbeid de siste to ukene.

Sesongjustering
Tallstørrelser på NAVs ulike arbeidsmarkedsstatistik-
ker varierer ofte med årstiden som en følge av at mange
fenomener gjentar seg omtrent på samme tid hvert år.
Eksempelvis går arbeidsledigheten normalt opp om
sommeren og etter årsskiftet. Dette har sammenheng
med at mange skoleelever (studenter) avslutter utdan-
ningen og melder seg som arbeidssøkere etter at semes-
trene er avsluttet. I tillegg følger deler av sysselset-
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tingen bedriftenes kontraktsperioder. Slike kontrakter
utløper ofte før sommeren og ved årsskiftet. 

For å skille ut underliggende endringer og rense
bort sesongmessige forhold, justerer NAV en del tids-
serier i et statistikkprogram, X12 Arima. Dette pro-
grammet baserer seg på historisk informasjon om
sesongsvingninger.

Det er sesongvariasjoner i de fleste av størrelsene
NAV presenterer statistikk over. Mønsteret i sesongvari-
asjonene og betydningen av sesongeffektene er imidler-
tid forskjellige. Når det gjelder utviklingen i antall yrkes-
hemmede er for eksempel sesongvariasjonene betydelig
mindre enn for antall helt ledige. Likevel er det av betyd-
ning å justere for en sesongrelatert nedgang som finner
sted i juni og august i forbindelse med at mange yrkes-
hemmede avsluttet skolegang før sommerferien. 

Etter at en tidsserie er korrigert for sesongvariasjo-
ner, vil det for enkelte størrelser fremdeles være store
endringer mellom månedsobservasjonene. I enkelte
tilfeller er det vanskelig å tillegge slike endringer
mening. Det kan da være til hjelp å tydeliggjøre en
trend i månedsobservasjonene. Tidsserien justeres ved
å tillegge avvikende månedsobservasjoner mindre
vekt. Dette gir en mer glattet tidsserie. Tilgang ledige
stillinger per virkedag er et eksempel på en størrelse
hvor det er behov for å glatte tidsserien for å få tydeli-
gere fram en trend. Statistikkprogrammet X12 Arima
benyttes i forbindelse med justering av trend. 

Sluttmeldekort (SMK)
Alle arbeidssøkere som har sluttet å melde seg ved
NAV får etter vel 2 måneder tilsendt et sluttmeldekort
(SMK) der de blir bedt om å oppgi hovedaktivitet.
SMK blir brukt til å utarbeide statistikk som kan
belyse andelen personer som kommer i jobb og even-
tuelt andelen som går ut av arbeidstyrken. Svar -
oppslutningen er om lag 65 prosent.

Sykefraværsprosent
Tapte dagsverk (sykefraværsdagsverk) i prosent av
avtalte dagsverk. (tapte dagsverk*100)/avtalte dagsverk)

Sysselsatte i AKU
Personer som hadde inntektsgivende arbeid i minst 
en time i undersøkelsesuka, personer som normalt ut -
fører slikt arbeid, men som pga. sykdom, permisjon,
ferie osv. ikke arbeidet i undersøkelsesuka, og verne-
pliktige.

Tapte dagsverk
Sykefraværsperioden blir regnet i tapte dagsverk.
Dersom en f.eks. jobber 50 prosent og er syk i to uker
vil man ha fem tapte dagsverk. 

Yrkeshemmede
Arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller
sosial funksjonshemming har vanskeligheter med å få
arbeid, og som vurderes av NAV med sikte på yrkes-
messig attføring eller som er i et attføringstiltak. 
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