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Utviklingen på arbeidsmarkedet

Sammendrag

Veksten i både sysselsettingen og arbeidsstyrken tiltok i løpet av fjoråret, ifølge tall fra Arbeidskraftundersøkelsen. En 
høy befolkningsvekst, hovedsakelig på grunn av høy innvandring, bidro til økningen i arbeidsstyrken. I tillegg bidro 
bedringen på arbeidsmarkedet til at yrkesdeltakelsen sluttet å falle i andre halvår i fjor. I første kvartal i år fortsatte 
sysselsettingen og arbeidsstyrken å vokse, og for første gang siden første kvartal 2009 var yrkesdeltakelsen høyere enn 
året før.

Etter en betydelig nedgang i januar, har antallet helt ledige og summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere 
(bruttoledigheten) holdt seg uendret fra februar til april, ifølge sesongjusterte tall. Tilgangen på nye arbeidssøkere per 
virkedag gikk svakt ned i løpet av den samme perioden, men det var også en nedgang i tilgangen på ledige stillinger.

Flere yrkesgrupper opplevde at bruttoledigheten økte fra februar til april, justert for normale sesongvariasjoner.  Barne- 
og ungdomsarbeidere, ledere, og personer med bakgrunn fra undervisning hadde den største økningen denne perioden. 
For bygge- og anleggsarbeidere forble bruttoledigheten nesten uendret etter en stor nedgang i perioden november til 
 januar. 

Bruttoledigheten økte også i flere fylker fra februar til april, mens den hadde gått ned i samtlige fylker i perioden 
 november til januar. Ifølge sesongjusterte tall økte bruttoledigheten mest i Sogn og Fjordane, Østfold og Hedmark, 
mens Vestfold og Buskerud hadde den største nedgangen denne perioden. Bruttoledigheten som andel av arbeidsstyr-
ken var fortsatt lavest i Sogn og Fjordane, mens den var høyest i Telemark. 

I løpet av fjoråret avtok produksjonen i euroområdet og endte med et fall i fjerde kvartal. Statsgjeldskrisen i euroso-
nen fortsetter å skape usikkerhet i markedene. Som følge av de store budsjettkuttene som gjennomføres i mange land, 
venter vi en lavere vekst framover og at produksjonsnedgangen i eurosonen vil fortsette også i år. I USA tiltok BNP-
veksten i løpet av 2011. I første kvartal i år har veksten igjen vært noe svakere, men det er fortsatt positive tegn i den 
økonomiske utviklingen i USA. En lavere etterspørsel fra industrilandene vil også dempe vekstmulighetene i de 
 framvoksende økonomiene. Vi forventer derfor at veksten i verdensøkonomien vil bli lav i år og neste år. 

I Norge økte produksjonen i fjor, og veksten i Fastlands-BNP ble på 2,6 prosent. Det var en betydelig økning i oljein-
vesteringene og i boliginvesteringene, og det private forbruket gikk også noe opp. NAV venter at den innen landske et-
terspørselen vil øke framover. Investeringstellingene tyder på at oljeinvesteringene vil bli rekordhøye i år. Vi venter 
derfor at norsk økonomi vil fortsette å vokse i år og neste år. 

På bakgrunn av dette forventer vi en vekst i sysselsettingen på 1,8 prosent i år og på 1,6 prosent neste år. Den svake 
utviklingen internasjonalt vil imidlertid påvirke utviklingen i Norge også. Vårt anslag innebærer derfor en svakere vekst 
i sysselsettingen i år enn den vi hadde mot slutten av fjoråret. Samtidig venter vi at den høye befolkningsveksten og 
bedringen på arbeidsmarkedet også vil føre til en sterk vekst i arbeidstyrken framover. Vi anslår at arbeidsstyrken vil 
øke i samme omfang som sysselsettingen i år, og med 1,5 prosent neste år. Den sesongjusterte bruttoledigheten var i 
perioden januar-april på 82 000 i gjennomsnitt. Vi forventer at bruttoledigheten vil øke noe i løpet av 2012, og at den i 
gjennomsnitt vil være på 84 000 personer. Som følge av bedrede konjunkturer, forventer vi en nedgang i bruttoledighe-
ten i løpet av 2013. Gjennomsnittet forventer vi vil ligge på 85 000 som følge av at vi går inn i 2013 med høyere brutto-
ledighet enn vi har nå. Ved å anta uendret tiltaksnivå, vil den registrerte ledigheten da være på 2,5 prosent av arbeids-
styrken i år og neste år.

     // Arbeid og velferd Nr 2 // 2012
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SySSelSettIngen øker

Sysselsettingen har vært økende siden våren 2010. Ned-
gangen i sysselsettingen som fulgte finanskrisen ble re-
versert i fjor vår, da antallet sysselsatte ble høyere enn i 
august 2008, ifølge tall fra Arbeidskraftundersøkelsen 
(AKU).1 I løpet av de siste månedene har sysselsettingen 
fortsatt å vokse. Sesongjusterte AKU-tall viser at syssel-
settingen økte med 23 000 fra november til februar,2 se 
figur 1. Sammenliknet med januar i fjor er økningen i 
sysselsettingen på 58 000. Dette tilsvarer en årlig vekst på 
2,3 prosent, den høyeste siden sysselsettingen begynte å 
øke for to år siden, men fortsatt lavere enn vekstratene fra 
årene før finanskrisen.

Ser man på utviklingen etter næring, var sysselset-
tingsveksten fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012 
størst innenfor offentlig administrasjon, forsvar og sosial-
forsikring, med 13 000 flere sysselsatte, ifølge kvartalstall 
fra AKU. Innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjeneste-
yting og innen informasjon og kommunikasjon var det 
også en betydelig vekst i antallet sysselsatte, på henholds-
vis 10 000 og 8 000. Sysselsettingen i bygge- og anleggs-
næringen økte med 7 000 i samme periode. Ifølge AKU-
tall har sysselsettingen i bygge- og anleggsnæringen nå 
økt i fem kvartaler på rad, men økningen i første kvartal i 

1  Arbeidskraftundersøkelsen inkluderer bare sysselsatte som er registrert 
bosatt i Norge. Det kan derfor være et avvik mellom AKU-tall og tall fra 
Nasjonalregnskapet, siden sistnevnte også inkluderer sysselsatte på kort-
tidsopphold som ikke er registrert bosatte.

2  Sesongjusterte månedstall fra AKU er tremåneders gjennomsnitt. Det vil 
si at november er lik gjennomsnittet av månedene oktober til desember, 
mens februar er gjennomsnittet av månedene januar til mars.

år var noe lavere enn i de to foregående kvartalene. I in-
dustrien begynte sysselsettingen å øke i tredje kvartal i 
fjor. I første kvartal 2012 var det 2 000 flere sysselsatte i 
industrien enn i første kvartal 2011, men det var store 
bransjevise forskjeller. Antall sysselsatte økte mest innen 
metall- og metallvareindustri, med 7 000 flere, mens 
innen annen verkstedindustri var det 6 000 færre syssel-
satte enn i første kvartal i fjor. 

arbeIdSStyrken øker ogSå
Som figur 1 viser, har også antall personer i arbeidsstyr-
ken vært økende siden begynnelsen av 2010. I februar var 
det 18 000 flere personer i arbeidsstyrken enn i november, 
ifølge sesongjusterte AKU-tall. I forhold til februar i fjor 
var økningen i arbeidsstyrken på 59 000, noe som til-
svarer en årlig vekst på 2,3 prosent. Dette er den høyeste 
årsveksten siden arbeidsstyrken begynte å øke igjen i 
2010, men som i sysselsettingens tilfelle, er årsveksten 
fortsatt lavere enn før finanskrisen.

Kvartalstall fra AKU viser at fra første kvartal 2011 til 
første kvartal 2012 økte befolkningen og antallet personer 
i arbeidsstyrken i alle aldersgrupper, se figur 2. Arbeids-
styrken er summen av antall sysselsatte og antall ledige, 
og er et mål på tilbud av arbeidskraft. En større økning i   
arbeidsstyrken enn i sysselsettingen, som er et mål på et-
terspørsel etter arbeidskraft, førte i denne perioden til en 
oppgang i antall ledige. Dette var tilfellet for de ulike al-
dersgruppene, bortsett fra de mellom 15 og 24 år. Befolk-
ning mellom 15 og 74 år gikk opp med 61 000 fra første 
kvartal 2011 til første kvartal 2012, og hoveddelen av be-

Figur 1: 
Sysselsetting og arbeidsstyrke ifølge akU. Sesongjusterte tall 1 000 personer.
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folkningsveksten i de ulike aldersgruppene bidro til en 
vekst i  arbeidsstyrken. For aldersgruppen 15 til 24 år var 
økningen i antall personer i arbeidsstyrken større enn be-
folkningsveksten, slik at antall personer utenfor arbeids-
styrken i denne aldersgruppen falt i denne perioden. Dette 
illustrerer at i tillegg til veksten i befolkningen i arbeids-
før alder, påvirkes utviklingen i arbeidsstyrken av yrkes-
deltakelsen for de ulike aldersgruppene. 

Yrkesdeltakelsen angir antall personer i arbeidsstyrken 
som andel av befolkningen i arbeidsfør alder, og det kan 
være store forskjeller i deltakelsesraten mellom de ulike 
aldersgruppene. I første kvartal 2012 var yrkesfrekven-
sene for aldersgruppene 15 til 24 år, 25 til 54 år og 55 til 
74 år på henholdsvis 56, 87 og 50 prosent. Blant de yngste 
og eldste aldersgruppene er deltakelsesraten lavere. Flere 
unge er utenfor arbeidsstyrken på grunn av utdannelse, 
mens det blant de eldste er flere alders- og uførepensjonis-
ter enn i aldersgruppen 25 til 54 år.  Figur 3 viser den 
 årlige endringen i yrkesdeltakelsen i prosentpoeng for 

Figur 2: 
endringer i befolkning i yrkesaktiv alder etter 
arbeidsstyrkestatus. 1 000 personer.  
1. kvartal 2011 - 1. kvartal 2012.
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Figur 3: 
årlig endring i yrkesdeltakelsen etter alder. 
Prosentpoeng. 
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Figur 4: 
årlig endring i samlet yrkesdeltakelse og bidrag fra 
demografiske og konjunkturelle forhold. Prosentpoeng. 
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disse tre aldersgruppene fra første kvartal 2007 til første 
kvartal 2012. Yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15 til 24 
år har variert klart mer enn for de andre to aldersgruppe-
ne.  I 2009, da yrkesdeltakelsen gikk ned for alle alders-
gruppene, gikk den ned med nesten 5 prosentpoeng for 
den yngste aldersgruppen, mens den gikk ned med i over-
kant av 1,5 og 0,5 prosentpoeng for de to eldste alders-
gruppene. Dette viser at konjunkturene påvirker utviklin-
gen i yrkesdeltakelsen blant de yngste i større grad enn 
det som er tilfellet for de eldste aldersgruppene. Etter å ha 
skiftet mellom oppgang og nedgang de to siste kvartalene 
i 2011, økte yrkesfrekvensen for den yngste gruppen med 
1,4 prosentpoeng i første kvartal i år. For den eldste grup-
pen gikk yrkesfrekvensen opp med 1,1 prosentpoeng i 
første kvartal i år, og dette var den tredje kvartal på rad 
med økt yrkesdeltakelsen for denne aldersgruppen. I til-
legg har yrkesfrekvensen for de mellom 25 og 54 år for 
første gang siden midten av 2009 ikke gått ned de to siste 
kvartalene. Da  aldersgruppen 25 til 54 år utgjør cirka 55 
prosent av  befolkning i yrkesaktiv alder,3 påvirker 
yrkesfrekvens utviklingen for denne gruppen den samlede 
yrkesdel takelsen i større grad enn de to andre aldersgrup-
pene. 

Den samlede yrkesdeltakelsen har vært fallende siden 
første kvartal 2009. Selv om arbeidsstyrken har vist en 
positiv årlig vekst siden andre kvartal 2010, stoppet ikke 
nedgangen i yrkesdeltakelsen før tredje kvartal 2011. I 
tredje og fjerde kvartal i fjor holdt den seg uendret sam-
menliknet med samme kvartal året før. I første kvartal i 
år var den samlede yrkesdeltakelsen på 71,4 prosent, noe 
som er 0,5 prosentpoeng høyere enn i samme kvartal i 
fjor. Utviklingen i den samlede yrkesdeltakelsen påvirkes 

3 Ifølge AKU-tall for første kvartal 2012.
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av konjunkturelle og demografiske faktorer. Endringene i 
yrkesfrekvensene over tid for de ulike aldersgruppene ut-
gjør de konjunkturelle faktorene. For eksempel viser his-
toriske tall at yrkesdeltakelsen for ulike aldersgrupper 
faller når etterspørsel etter arbeidskraft er lav og ledighe-
ten økende, og at for noen aldersgrupper er denne respon-
sen større. Endringene i alderssammensetning i befolk-
ningen over tid utgjør de demografiske faktorer. For 
eksempel vil en større andel eldre eller yngre isolert sett 
medføre en lavere samlet  yrkesdeltakelse, siden disse 
gruppene har en lavere yrkesfrekvens enn gjennomsnit-
tet. En likt fordelt befolkningsvekst, der alle aldersgrup-
pene øker med samme rate, vil derimot ikke medføre 
noen endring i samlet yrkesdel takelse, selv om den ville 
medføre en økning i arbeidsstyrken. I figur 4 vises de år-
lige endringene i yrkesdeltakelse i perioden fra første 
kvartal 2007 til første kvartal 2012 dekomponert i kon-
junkturelle faktorer4 og demografiske endringer.5 Bidra-
get fra demografiske faktorer til de årlige endringene i 
yrkesdeltakelsen har vært stabilt  negativt på rundt 0,25 
prosentpoeng. Dette gjenspeiler en aldring i befolknin-
gen, da befolkningsveksten denne  perioden har vært høy-
ere blant de eldste aldersgruppene. Konjunkturelle fakto-
rer bidro til at yrkesdeltakelsen økte i 2007 og 2008. Fra 
første kvartal 2009 til og med andre kvartal 2011 har også 
bidraget fra konjunkturelle faktorer på den årlige endrin-
gen i yrkesdeltakelsen vært negativt. De siste to kvartale-
ne av 2011 bidro konjunkturelle fak torer positivt til end-
ringen i yrkesdeltakelsen, og dette var første gang siden 
2009 at yrkesdeltakelsen ikke falt  sammenliknet med året 
før. I første kvartal i år har det positive bidraget fra kon-
junkturelle faktorer vært sterkere og bidratt til en økning 
i den samlede yrkesdeltakelsen på 0,5 prosentpoeng.

StabIl ledIghet
Som figur 5 viser, har antallet helt ledige og bruttoledig-
heten6 vist en nedadgående trend siden desember 2010. 
Etter en betydelig nedgang i januar, har utviklingen i de 
sesongjusterte tallene for helt ledige og for bruttoledighe-

4  Konjunkturelle bidrag på endret yrkesdeltakelse er beregnet ved å kombi-
nere befolkningstallene for et år med yrkesfrekvensene for året etter for 
11 ulike aldersgrupper. Dette gir den arbeidsstyrken for de ulike alders-
gruppene som ville oppstått dersom yrkesfrekvensene var det eneste som 
ble endret fra et år til neste. En summering av arbeidsstyrken for alle al-
dersgruppene gir samlet arbeidsstyrke, som kombinert med samlet be-
folkning i yrkesaktiv alder gir den samlede yrkesdeltakelsen slik den 
ville vært med kun endringene i yrkesfrekvensene.  

5  Demografisk bidrag er beregnet ved differansen mellom endring i samlet 
yrkesdeltakelse og endring i yrkesdeltakelsen som skyldes konjunkturelle 
faktorer.

6  Bruttoledigheten er summen av antall helt ledige og ordinære tiltaksdel-
takere.

ten skiftet mellom svak oppgang og svak nedgang de på-
følgende tre månedene. Samlet for perioden fra februar til 
april har antall helt ledige og bruttoledigheten holdt seg 
stabilt. Dette innebærer en oppbremsing i forhold til peri-
oden fra november til januar, da antallet ledige og brutto-
ledigheten falt med henholdsvis 5 og 3 prosent.

Ved utgangen av april var det registrert 66 800 helt 
 ledige hos NAV. Dette utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyr-
ken. Sammenliknet med april i fjor var det 5 700 færre 
registrerte helt ledige, en nedgang på 7 prosent. Brutto-
ledigheten var på 86 700 personer, 3 prosent færre enn i 
april i fjor. 

Færre nye arbeIdSSøkere
Tilgangen av ordinære arbeidssøkere7 per virkedag har 
gått jevnt ned siden i fjor høst når man justerer for  normale 
sesongvariasjoner, men denne tendensen stoppet opp i 
april, se figur 6. Det var likevel én prosent færre nye 
 arbeidssøkere per virkedag i april enn i januar.  Sammen-
liknet med april i fjor var tilgangen av nye arbeidssøkere 
også lite endret, med en økning på én prosent. 

Blant de helt ledige har det vært en tydeligere nedgang 
i antallet nye arbeidssøkere. I gjennomsnitt for perioden 
februar til april var det 10 600 helt ledige som hadde søkt 
arbeid under 4 uker. Dette er 8 prosent færre enn i samme 
periode i fjor. Det er særlig blant personer med yrkes-
bakgrunn fra bygg og anlegg (-15 %), butikk- og salgs-
arbeid (-12 %), og helse, pleie og omsorg (-9 %) at det var 
færre nye helt ledige i denne perioden. 8  Innen barne- og 

7  Ordinære arbeidssøkere inkluderer helt ledige, delvis ledige, ordinære 
tiltaksdeltakere og andre arbeidssøkere.

 8  På grunn av innføring av ny yrkesinndeling siden januar 2012 er endrin-
gen fra i fjor kun et estimat. Dette gjelder tall for helt ledige, ordinære 
tiltaksdeltakere og ledige stillinger fordelt etter yrke.

Figur 5: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, summen 
av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere og akU-
ledige. Sesongjusterte tall. 
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ungdomsarbeid har det derimot vært en økning i antallet 
helt ledige som har vært arbeidssøkere under 4 uker på 
4 prosent, og blant ledere har økningen vært på 5 prosent. 

Færre StIllIngSUtlySnInger
Etter å ha økt siden høsten i fjor, begynte tilgangen av nye 
ledige stillinger per virkedag9 å gå ned igjen i februar, når 
man korrigerer for sesongsvingninger, se figur 6. I løpet 
av tremånedersperioden fra februar til april falt antallet 
stillingsutlysninger per virkedag falt med 9 prosent. I 
april var tilgangen av nye ledige stillinger per virkedag 
21 prosent lavere enn i fjor. 10 

Tilgangen på ledige stillinger per virkedag var i gjen-
nomsnitt 6 prosent lavere i perioden februar til april i år 
enn i tilsvarende periode i fjor, 11  se figur 7. Denne ned-
gangen gjaldt de fleste yrkesgruppene. Meglere og konsu-
lenter (-17 %) og butikk- og salgsarbeid (-15 %) er yrkene 

 9  Dette gjelder stillinger utlyst i media, registrert  av arbeidsgiver på nav.
no eller meldt til NAV. 

10  På grunn av ulik plassering av påske i 2011 og i 2012 i NAVs statistikk, 
kan den årlige nedgangen i tilgangen på ledige stillinger i april i år være 
overestimert, selv når man korrigerer for virkedager. 

11  Ved å benytte gjennomsnittet for februar, mars og april, jevnes noe av 
effekten av ulik påskeplasseringen. Imidlertid bør den årlige endringen 
fortsatt brukes med varsomhet. 

som hadde den største nedgangen. I denne  perioden falt 
også etterspørselen etter bygge- og anleggsarbeidere, med 
14 prosent færre stillingsutlysningene enn i samme perio-
de året før. Denne nedgangen fulgte etter en betydelig 
vekst i tilgangen på ledige stillinger for denne yrkesgrup-
pen de to foregående tremånedersperiodene. Når man ser 
på hvilke yrker som etterspørres, er det barne- og ung-
domsarbeid (9 %), akademiske yrker (2 %) og ingeniør og 

Figur 6: 
tilgang ledige stillinger per virkedag.  
tilgang ordinære arbeidssøkere per virkedag. 
Sesongjusterte tall. trend.
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Figur 7: 
årlig endring i tilgang ledige stillinger per virkedag etter yrke. tremåneders snitt. august 2011 – april 2012.
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Figur 9: 
Prosentvis endring i bruttoledigheten etter yrke, dekomponert endringen i antall helt ledige og  
endringen i antall tiltaksdeltakere. Sesongjusterte tall. Februar 2012 - april 2012.
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Figur 8: 
Prosentvis endring i bruttoledigheten etter yrke i løpet av tremånedersperioder. Sesongjusterte tall. august 
2011 – april 2012.
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ikt-fag (1 %) som har hatt økt tilgang på ledige stillinger 
denne perioden. I tremånedersperioden fra  februar til 
april i år ble det utlyst 64 prosent flere nye  stillinger innen 
jordbruk, skogbruk og fiske enn det som var tilfellet i til-
svarende periode i fjor. Jordbruk, skogbruk og fiske er 
imidlertid en svært liten gruppe. Selv små  endringer i 
 absolutte tall kan derfor medføre store prosentvise 
 endringer. 

Flere yrkeSgrUPPer oPPlever 
oPPgang I ledIgheten
Etter en klar nedgang fra november i fjor til januar, har 
både antall ledige og bruttoledigheten holdt seg  nesten 
uendret fra februar til april, når man justerer for sesong-
variasjoner. Ser man på utviklingen i brutto ledigheten et-
ter yrke, viser figur 8 store forskjeller  mellom de ulike 
yrkesgruppene i denne perioden. Den sesongjusterte 
bruttoledigheten økte mest fra februar til april for barne- 
og ungdomsarbeidere (4 %), ledere (4 %), innen under-
visning (3 %) og helse, pleie og omsorg (2 %).  Felles for 
disse fire yrkesgruppene er at bruttoledigheten i april også 
var høyere enn ni måneder tidligere.12 Innen   barne- og 
 ungdomsarbeid har bruttoledigheten økt gjennom hele  
perioden, og var i april 10 prosent høyere enn i juli i fjor.13 

12  Den samlede prosentvise endringen i bruttoledigheten for de ni måne-
dene fra august til april beregnes ved å summere endringene i hver av de 
tre tremånedersperiodene som er vist på figur 8. For eksempel, innen 
barne- og ungdomsarbeid er endringen i bruttoledigheten fra og med 
august til april på 10 %, som er summen av 2 % endring fra august til 
oktober, 4 % fra november til januar, og 4 % fra februar til april.

Bruttoledigheten økte også noe innen ingeniør og ikt-fag 
(2 %) fra februar til april, og var nesten uendret innen 
bygg og anlegg, etter en stor nedgang for begge 
 yrkesgruppene i løpet av den foregående tremåneders-
perioden. Bruttoledigheten har imidlertid gått ned for 
noen yrker. Fra februar til april var fallet i den sesong-
justerte bruttoledigheten størst for personer uten (eller 
uoppgitt) yrkes erfaring (-3 %), meglere og konsulenter 
(-2 %), kontor arbeid (-2 %), og akademiske yrker (-1 %). 
Denne nedgangen var imidlertid svakere enn i den foregå-
ende tremånedersperioden for de siste tre yrkesgruppene. 

Bruttoledigheten er, som tidligere nevnt, summen av 
antall helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere. I figur 9 
vises det hvordan utviklingen i disse to størrelser har bi-
dratt til endringen i den sesongjusterte bruttoledigheten 
etter yrke fra februar til april. Bruttoledigheten økte for 
de fleste yrkesgruppene, og det var hovedsakelig en opp-
gang i antall ledige som var årsaken, mens antall tiltaks-
deltakere varierte lite i løpet av denne perioden. Bygg og 
anlegg var unntaket der bruttoledigheten hadde en liten 
oppgang fra februar til april på grunn av flere tiltaksdel-
takere, tross en nedgang i antall helt ledige. Innen 

13  Innføringen av ny yrkesinndeling i NAVs statistikk i januar 2012 kan 
være en av årsakene til at vi nå ser en økning i ledigheten innen barne- og 
ungdomsarbeid. I fjor besto denne yrkesgruppen av de to undergruppene 
barne- og ungdomsarbeidere og liknende, samt dagmammaer, praktikan-
ter og liknende. I den nye yrkesklassifiseringen består denne gruppen av 
undergruppene barnehage- og fritidsassistenter mv., samt skoleassisten-
ter. Denne endringen kan ha medført at flere av de ledige nå ser ”sitt” 
yrke i gruppen barne- og ungdomsarbeidere, mens de tidligere ikke fant 
det. Det kan i så fall forklare økningen i ledigheten blant barne- og ung-
domsarbeidere det siste året, i tillegg til at det kan forklare en del av ned-
gangen i gruppen ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt, hvor flere av disse 
kanskje havnet tidligere da de ikke fant yrket sitt i andre kategorier.

Figur 10: 
bruttoledighet etter yrke. Sesongjusterte tall. april 2012.
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Figur 12: 
Prosentvis endring i bruttoledigheten etter fylke, dekomponert endringen i antall helt ledige og endringen i 
antall tiltaksdeltakere. Sesongjusterte tall. Februar 2012 - april 2012.
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Figur 11: 
Prosentvis endring i bruttoledigheten etter fylke i løpet av tremånedersperioder. Sesongjusterte tall.  
august 2011 – april 2012.
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Figur 14: 
registrert ledige og tiltaksdeltakere i prosent av arbeidsstyrken. gjennomsnitt for februar 2012 – april 2012. 
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Figur 13: 
bruttoledighet etter fylke. Sesongjusterte tall. april 2012.
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 industriarbeid, akademiske yrker og kontorarbeid falt 
både antall ledige og tiltaksdeltakere i denne perioden.

Antall registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere, 
justert for sesongvariasjoner, var i april høyest innen 
 butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og serviceyrker og 
annet arbeid, se figur 10. Personer uten yrkeserfaring  (eller 
uoppgitt) utgjorde også en stor andel av bruttoledigheten, 
og var gruppen med størst andel tiltaksdeltakere i april. 

ledIgheten øker I Flere Fylker
Som figur 11 viser, er det også store fylkesvise forskjeller 
i utviklingen av den sesongjusterte bruttoledigheten fra 
februar til april. I denne perioden er det flere fylker som 
har hatt en oppgang i bruttoledigheten, mens den hadde 
falt i nesten alle fylkene fra november til januar. Brutto-
ledigheten økte mest fra februar til april i Sogn og Fjor-
dane (7 %), i Østfold og Hedmark (4 %), og i Rogaland og 
Norland (3 %). I figur 12 har vi også dekomponert endrin-
gen i bruttoledigheten per fylke i bidragene fra endringene 
i antall tiltaksdeltakere og helt ledige. I de fem fylkene 
hvor bruttoledigheten økte mest fra februar til april, for-
ble antall tiltaksdeltakere uendret eller gikk ned, slik at 
hele økningen i bruttoledigheten kom av en økning i an-
tall ledige. I mange fylker har bruttoledig heten falt i denne 
perioden. Nedgangen var størst i Vestfold, hvor bruttole-
digheten falt med 5 prosent, fulgt av Sør-Trøndelag med 
en nedgang på 3 prosent, og Buskerud med en nedgang på 
2 prosent. Figur 12 viser at i disse fylkene har både et fall 
i antall ledige og tiltaksdeltakere bidratt til lavere brutto-
ledighet i denne perioden. Selv om utviklingen i bruttole-
digheten har variert mellom fylkene, var andelen tiltaks-
deltakere ganske likt. I april var antall tiltaksdeltakere 
som andel av bruttoledigheten på mellom 18 og 23 prosent 
i alle fylkene, se figur 13. 

Ledigheten i perioden februar til april i gjennomsnitt 
var lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland, (1,9 % ), mens 
den var høyest i Østfold (3,5 %) og Telemark (3,6 %). 

nedgang I ledIgheten blant 
Innvandrere Fra de nye eU-landene
Siden 2006 har arbeid vært den viktigste årsaken til 
 innvandring blant ikke-nordiske statsborgere. Den høye 
arbeidsinnvandringen falt sammen med en sterk oppgang 
i norsk økonomi som nådde toppen i 2008, og nettoinn-
vandringen økte kraftig i denne perioden. Da etterspørse-
len etter arbeidskraft falt som følge av finanskrisen, gikk 
arbeidsinnvandringen fra land utenfor Norden ned med 
nesten 30 prosent. Denne nedgangen ble reversert i 2010. 
Antallet ikke-nordiske borgere som oppga arbeid som 

innvandringsgrunn i 2010 endte på 23 800, som er det 
høyeste nivået registrert til nå. Over to tredjedeler av disse 
kom fra de nye EU- landene i Øst-Europa,14 som siden 
2006 har utgjort den største gruppen innvandrere. 

Nettoinnvandringen har vist den samme tendensen 
som arbeidsinnvandringen, og etter å ha gått tilbake i 
2009, økte på nytt i 2010. I fjor ble nettoinnvandringen på 
47 900 personer, den høyeste som har hittil blitt registret. 
Nettoinnvandringen sto for 71 prosent av befolknings-
veksten i Norge i fjor, som ble på 65 500, også den  høyeste 
noensinne. Europeiske statsborgere utgjorde nesten tre 
fjerdedeler av nettoinnvandringen. Ser man på enkelte 
land, var de største gruppene med hensyn til nettoinn-
vandring i 2011 polakker, litauere, svensker og latviere. 
Det har vært en stor relativ vekst i innvandringen fra land 
i Sør-Europa, som for eksempel Spania og Hellas, men 
nivåene er fortsatt lave. 

Figur 15 viser ledigheten i prosent av arbeidsstyrken 
blant personer fra de viktigste landene når det gjelder 
 arbeidsinnvandring. Ifølge tall fra SSB15 var ledigheten i 
første kvartal i år lavere enn i første kvartal i fjor, med 
unntak av latviere, som hadde uendret ledighet. Fortsatt 
var ledigheten blant personer fra Polen,  Litauen og Latvia 
klart høyere enn for befolkningen  eksklusive innvandrere, 
noe som må sees i sammenheng med at hovedtyngden av 
polakker og baltere har yrkesbakgrunn fra industri- og 
bygge- og anleggsnæringen, der ledigheten er høyere enn 
gjennomsnittet. Samtidig har ledigheten innen industriar-
beid og bygge- og anleggs yrker falt kraftigere enn gjen-
nomsnittet i løpet av denne perioden. Dette gjenspeiles 
også i en sterkere nedgang i ledigheten spesielt blant po-
lakker. Utviklingen i ledig heten blant svenskene har vært 

14   I 2004 ble de følgende ti østeuropeiske landene nye medlemmer i EU: 
Polen, Litauen, Slovakia, Latvia, Romania, Estland, Bulgaria, Tsjekkia, 
Ungarn og Slovenia.

15  SSB har koblet NAVs tall over registrerte ledige med opplysninger over 
landbakgrunn. En person er definert som innvandrer når personen er 
født i utlandet og har utenlandske foreldre.

Figur 15: 
ledighet i prosent av arbeidsstyrken, etter 
landbakgrunn.
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nokså lik den for befolkningen eksklusive innvandrere, si-
den deres yrkesfordeling er også lik befolkningen forøvrig. 

Som figur 16 viser, falt ledigheten for innvandrere fra 
samtlige verdensregioner mellom første kvartal 2011 og 
første kvartal 2012. Ledighetsprosenten er fremdeles 
 høyere for alle innvandrergruppene enn for befolkningen 
uten innvandrere. For innvandrere fra de nye EU-landene 
i Øst-Europa har ledighetsprosenten gått ned med 2,6 pro-
sentpoeng fra første kvartal 2011, noe som må sees i 
 sammenheng med den store nedgangen i ledigheten for 
polakker denne perioden. 

FortSatt noe nedgang I 
SykeFraværet
Etter markante svingninger i sykefraværet i 2009 og 2010, 
ser det nå ut til å ha stabilisert seg på et relativt lavt nivå 
sett i forhold til den tolvårsperioden vi har sammenliknbar 
statistikk for. Når vi tar utgangspunkt i årsstatistikk, var 
det en svak nedgang i det totale sykefraværet (legemeldt og 
egenmeldt) fra 6,8 prosent i 2010 til 6,7 prosent i 2011. Ser 
vi derimot bare på fjerde kvartal, var nedgangen større: Fra 
7,0 prosent i fjerde kvartal 2010 til 6,5 prosent i fjerde 
kvartal 2011. Utviklingen var noe bedre for menn og privat 
sektor enn for kvinner og offentlig sektor.

Økt bruk av gradert sykmelding er et sentralt tiltak i 
den nye IA-avtalen. Andelen graderte sykefraværstilfeller 

fortsatte å øke i 2011, og bidro dermed til nedgangen i 
 sykefraværet. I fjerde kvartal 2011 var andelen på 22,8 
prosent, mot 20,0 prosent i fjerde kvartal 2010. 
 Av viklingen av ordningen med aktiv sykmelding 1. juli 
2011 er trolig en medvirkende årsak til dette, siden mange 
av dem som ellers ville hatt aktiv sykmelding kan ha fått 
gradert sykmelding i stedet.

Sykefraværet var noe lavere i 2011 enn i 2001, året da 
IA-avtalen første gang ble inngått. Nedgangen er imidler-
tid mindre enn målet på 20 prosent, som uttrykt i delmål 
1. Ser vi på årstallene, var det en nedgang på 9,5 prosent 
fra 2001 til 2011. Hele denne nedgangen gjelder det lege-
meldte sykefraværet, mens det egenmeldte fraværet har 
økt svakt i perioden, noe som kan forklares med utvidet 
egenmeldingsperiode for ansatte i IA-virksomheter.

Reduksjonen i antall mottakere av arbeidsavklarings-
penger som ble observert i annet halvår 2011, fortsatte i 
første kvartal i år. I mars 2012 var det 169 000 mottakere 
av arbeidsavklaringspenger, som er 6 500 eller 3,7 prosent 
færre enn i mars 2011. I løpet av første kvartal var det en 
 nedgang på 2 900 mottakere.16 Noe av årsaken til nedgan-
gen er at en del arbeidsavklaringspenger-mottakere som 
tidligere mottok tids be grens et uførestønad, har fått inn-
vilget uførepensjon.

Det har vært en tilsvarende, men noe svakere nedgang i 
gruppen av personer registrert med nedsatt arbeidsevne 

16 Tallene er ikke justert for sesongvariasjoner.

Figur 16: 
ledighet i prosent av arbeidsstyrken, etter landsbakgrunn og verdensregion.
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totalt. I mars 2012 var 213 000 personer registrert med 
nedsatt arbeidsevne. Dette er 5 200 eller 2,4 prosent færre 
enn i mars 2011. I løpet av første kvartal var det en ned-
gang på 2 600 personer.

Den økte overgangen fra arbeidsavklaringspenger til 
uførepensjon blant tidligere mottakere av tidsbegrenset 
uførestønad, har bidratt til en større økning i antall uføre-
pensjonister enn det som har vært tilfellet de siste årene. I 
mars 2012 mottok 311 200 personer uførepensjon. Dette 
er 8 800 eller 2,9 prosent flere enn i mars 2011, mens øk-
ningen fra  desember 2010 til desember 2011 var på 5 600, 
og fra  september 2010 til september 2011 på 3 100. Ande-
len av befolkningen i alderen 18-67 år som mottar uføre-
pensjon, økte dermed fra 9,5 prosent i mars 2011 til 9,7 
prosent i mars 2012. Uføreandelen økte i alle aldersgrup-
per mellom 25 og 60 år, men øk ningen var større for kvin-
ner enn for menn.

UtvIklIngen I InternaSjonal økonomI
Statsgjeldskrisen i eurosonen skaper fortsatt usikkerhet i 
de internasjonale finansmarkedene. Etter at Hellas fikk 
innvilget en ny hjelpepakke og dermed unngikk konkurs i 
mars, har oppmerksomheten vendt seg mot Spania og 
Italia. Ved å låne ut penger til en lav rente til europeiske 
banker, bidro Den europeiske sentralbanken (ESB) mot 
slutten av 2011 til at statsrentene i disse landene falt til et 
mer bærekraftig nivå. Som følge av lånene fra ESB økte 
bankenes kjøp av statsobligasjoner fra disse landene. 
Dette førte til lavere statsrenter for de gjeldsutsatte 
 landene i Sør-Europa. Nedgangen i statsrentene ble 
 imidlertid ikke langvarig. Selv om disse landene gjen-
nomfører store kutt og innstramminger i de offentlige 
budsjettene, har de de siste to månedene på nytt opplevd 
økte renter på sine statsobligasjoner. 

Produksjonsveksten i eurosonen avtok i løpet av fjorår-
et, og endte med et fall i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 
0,3 prosent i fjerde kvartal. En nedgang i både det  private 
konsumet og bruttoinvesteringene på 0,5 prosent bidro til 
dette fallet, ifølge sesongjusterte tall fra Eurostat. BNP 
gikk ned i søreuropeiske land som Spania og Italia, hvor 
det er foretatt kraftige innstramminger i statsfinansene, 
men også i nordeuropeiske land som hittil har drevet vek-
sten i eurosonen opp, Tyskland inkludert. Også i Storbri-
tannia var det en nedgang i produksjonen i fjerde kvartal, 
og i Sverige var fallet på hele 1,1 prosent. Sysselsettingen i 
eurosonen falt med 0,2 prosent i både tredje og fjerde 
kvartal 2011. Arbeidsledigheten fortsetter å øke, og var på 
10,9 prosent i mars i år. Ledigheten var enda høyere for 
personer under 25 år, med 22,1 prosent i eurosonen og 
over 50 prosent i både Spania og Hellas. Etter å ha vist en 
nedadgående trend siden i fjor høst, økte industriproduk-

sjonen i eurosonen i februar med 0,5 prosent. Ordretilgan-
gen til industrien gikk imidlertid ned i både januar og fe-
bruar, noe som tyder på et fortsatt fall i produksjonen 
framover. 

I USA tiltok veksten i bruttonasjonalproduktet i løpet 
av 2011. Fra en produksjonsvekst på 0,4 prosent i første 
kvartal målt i årlig rate, økte USAs BNP med 3,0 prosent 
i fjerde kvartal. Ifølge foreløpige estimater var veksten i 
første kvartal 2012 igjen noe svakere, på 2,2 prosent målt 
i årlig rate. Det er fortsatt positive tegn i den økonomiske 
utviklingen i USA. Det private forbruket har vært økende 
de siste fire kvartaler. Det vokste i første kvartal i år med 
2,9 prosent målt i årlig rate, og var det viktigste bidraget 
til BNP-oppgangen. En økning i bolig investeringene på 
19,1 prosent i forhold til første kvartal i fjor bidro også til 
BNP-veksten, og tyder på en bedring i det amerikanske 
eiendomsmarkedet. Bruttoinvesterin gene i fast realkapital 
viste derimot en betydelig nedgang. I tillegg fortsatte of-
fentlig konsum og investeringer å falle i første kvartal i år, 
og dette var sjette kvartal på rad med kutt i offentlig utgif-
ter. Sysselsettingen i USA har økt i halvannet år nå, selv 
om veksten avtok i mars og april i år. Arbeidsledigheten 
har fortsatt å falle, og var i april på 8,1 prosent av arbeids-
styrken. Tilliten til økonomien hos amerikanske forbru-
kere gikk litt ned i mars og april. Et litt mer pessimistisk 
syn på utsiktene på arbeidsmarkedet og høyere mat- og 
bensinpriser bidro til denne ned gangen. På en annen side 
økte USAs ledende indikator17 for sjette måned på rad i 
mars, noe som tyder på fortsatt vekst de nærmeste måne-
dene og muligens en styrket oppgang i andre halvår. 

OECDs ledende økonomiske indikatorer, som gir et 
anslag på konjunkturutviklingen det neste halvåret, pekte 
mot slutten av fjoråret på en oppbremsing i de fleste 
OECD-landene samt de største framvoksende økono-
miene. Så langt i år har utviklingen i den ledende indika-
toren vært noe mer positiv for noen av disse landene. 
Ifølge den ledende indikatoren fra februar, kan veksten i 
USA og Japan tilta i andre halvår 2012, noe som hever 
vekstutsiktene for hele OECD-sonen. For eurosonen tyder 
indikatoren fra februar på at konjunkturbunnen kan nås i 
første halvår i år og at veksten kan tilta i andre halvår, noe 
som er en forbedring i forhold til indikatoren fra tidligere 
måneder. Det er imidlertid ulike anslag for de største 
 europeiske landene. Indikatoren peker på fortsatt kon-
junkturnedgang i Frankrike og Italia de neste seks måne-
dene. For Tyskland og for Storbritannia tyder indikatoren 
på at konjunkturene kan snu i løpet av det neste halvåret. 
Tallene fra februar tyder også på en høyere veksttakt i 
Russland. For Brasil og India, som har hatt avtakende 
vekst i 2011, peker indikatoren på et mulig vendepunkt i 

17  Både indikatoren for forbrukertillit og den ledende økonomiske indika-
toren for USA er utarbeidet av The Conference Board.
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løpet av de neste seks månedene. Den største forbedrin-
gen ser vi for Kina, der indikatoren viser tydeligere tegn 
på en oppgangskonjunktur i andre halvår 2012.

Det internasjonale pengefondet (IMF) offentliggjorde i 
april en ny prognose for den økonomiske utviklingen i 
2012 og 2013. Anslaget for den globale veksten har blitt 
litt oppjustert og er på 3,5 prosent i år og på 4,1 prosent 
neste år. I 2011 var veksten på 3,9 prosent. Det nye vekst-
anslaget for industrilandene innebærer også en oppjuste-
ring, hovedsakelig på grunn av bedrede utsikter for USA 
og Japan, men den anslåtte veksten er fortsatt på beskjed-
ne 1,4 prosent i år og 2,0 prosent neste år. Vekstanslaget 
for eurosonen har også blitt oppjustert, selv om det fortsatt 
forventes en mild resesjon i år med et fall i BNP på 0,3 
prosent. Til neste år forventes det en vekst på 0,9 prosent. 
Eurosonen er verdensregionen med de dårligste vekst-
utsiktene i 2012 og 2013. Hovedbegrunnelsen er fortsatt 
usikkerhet knyttet til stasgjeldskrisen, med høye statsren-
ter i mange euroland, store kutt i offentlige utgifter, samt 
ubalansene i banksektoren som fører til lavere tilgang på 
kreditt. Anslaget for eurosonens to største økonomier, 
Tyskland og Frankrike, er på henholdsvis 0,6 og 0,5 pro-
sent i år, og på 1,5 og 1,0 prosent neste år. Disse to landene 
unngår dermed en resesjon i år ifølge IMF, og vil fortsatt 
være drivkraften for den økonomiske veksten i eurosonen. 
For Spania anslås det nå en dypere resesjon i år enn først 
antatt, men ingen ytterligere fall i produksjonen neste år. 
Resesjonen i Italia forventes derimot å vare ut 2013. Det 
er igjen de framvoksende økonomiene som bidrar til å 
trekke den globale veksten opp, selv om en lavere etter-
spørsel fra industrilandene også vil dempe deres vekst-
muligheter. Etter en vekst på 6,2 prosent i fjor, venter IMF 
at veksten i de framvoksende økonomiene vil bli på 5,7 
prosent i 2012 og på 6,0 prosent i 2013. Spesielt er veks-
tanslaget for Kina fortsatt høy, på over 8 prosent i år og 
neste år, selv om dette innebærer en oppbremsing i for-
hold til 2011. 

IMF advarer imidlertid mot at det er en risiko for at 
den globale veksten blir lavere enn dette. Denne risikoen 
er særlig knyttet til en forverring av statsgjeldskrisen i 
eurosonen, som kan føre til ytterligere innstramminger i 
statsbudsjettene og dermed i enda større grad dempe 
vekstmulighetene i eurolandene. Det knyttes også usik-
kerhet til statsfinansene i USA og Japan, og om nødven-
dige tiltak vil bli vedtatt for å redusere gjelden i disse 
landene på mellomlang sikt. IMF forventer i sin siste 
prognose en lavere global prisvekst og en nedgang i råva-
reprisene framover, men anslår at oljeprisen fortsatt vil 
holde seg høy. Geopolitiske konflikter, som en handels-
blokade av olje fra Iran, vil imidlertid kunne føre til enda 
høyere oljepriser og legge en demper på den globale pro-
duksjonsveksten.

NAV forventer at den økonomiske utviklingen interna-

sjonalt vil bli svak i år og neste år, selv om utsiktene til 
2013 er en viss forbedring. I tråd med IMFs prognose 
forventer vi et fall i produksjonen i eurosonen i 2012. De 
store budsjettkuttene mange euroland nå gjennomfører er 
en viktig årsak til dette. Med vedvarende høy arbeidsle-
dighet og dårlig tilgang på kreditt venter vi heller ikke 
noen vesentlig oppgang i det private konsumet eller inves-
teringene i nærmeste framtid. Om sparetiltakene har de 
ønskede effektene og budsjettunderskuddene reduseres, 
kan finanspolitikken innrettes i noe mindre kontraktiv 
retning neste år, og slik bidra positivt til veksten. Vi for-
venter en mer positiv utvikling i USA framover, og som 
nyere ledende indikatorer tyder på, kan produksjonsvek-
sten tilta fra andre halvår i år. Likevel må det foretas of-
fentlige kutt også i USA for å unngå ytterligere vekst i 
statsgjelden, selv om det fortsatt er usikkert når og hvor-
dan dette vil skje. I tillegg er arbeidsledigheten og gjelden 
i husholdningene fortsatt høy. Vi regner derfor med at 
veksten i USA vil bli lavere enn det historiske gjennom-
snittet i år og neste år. Europa og USA er Norges viktigste 
handelspartnere. Utviklingen i disse økonomiene som vi 
legger til grunn i vår prognose, innebærer en lavere uten-
landsk etterspørsel for norske bedrifter.

UtvIklIngen I norge 
Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge18 økte med 
2,6 prosent i 2011. Dette tilsvarer den gjennomsnittlige 
årsveksten for norsk økonomi de siste 30 årene. Sesong-
justerte tall fra Nasjonalregnskapet viser at Fastlands-
BNP har vokst i ni kvartaler på rad, og at det gikk opp 
med 0,6 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det var brutto-
produktet innen tjenestenæringene som økte mest i fjor, 
og i fjerde kvartal skyldes to tredjedeler av økningen i 
Fastlands-BNP veksten i ulike tjenesteytende næringer.

Konsumet i husholdningene økte med 3,8 prosent i 
2010, og var en viktig årsak til gjeninnhentingen i Norge. 
I fjor bremset veksten i det private konsumet opp, og ble 
på 2,3 prosent. Det var veksten i tjenestekonsumet som 
bidro mest til økningen i det private forbruket. Varekon-
sumet utviklet seg imidlertid ujevnt i 2011, med nedgang i 
to av fjorårets kvartaler. Veksten i det private forbruket 
var også lavere enn veksten i husholdningenes disponibel 
realinntekt, som steg med 4 prosent i fjor, slik at spare-
raten gikk opp fra 6,3 prosent i 2010 til over 8 prosent i 
fjor. Vi regner med at spareraten vil holde seg relativt høy 
i år og neste år, som følge av at husholdningene er forsik-
tige på grunn av usikkerheten knyttet til utviklingen in-

18  Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge er lik bruttonasjonalprodukt 
(BNP) utenom næringene utvinning av olje og naturgass, tjenester knyt-
tet til olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart.
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ternasjonalt og at de har høy gjeld. Husholdningenes 
gjennomsnittlige bruttogjeld utgjør nå to ganger disponi-
bel inntekt. Dette er høyere enn noen gang, og høyt også i 
internasjonal sammenheng. Hovedbidraget til veksten i 
disponibel inntekt i fjor var en økning i lønnsinntektene 
til husholdningene på 4,6 prosent justert for prisveksten, 
noe som er betydelig høyere enn de to foregående årene. 
Vi antar at lønnsveksten vil bli moderat framover av hen-
syn til den konkurranseutsatte sektoren, samtidig som 
inflasjonen vil holde seg lav. Av denne grunn venter vi en 
økning i reallønnsinntektene til husholdningene i år og 
neste år. Vi legger til grunn at Norges Bank på bakgrunn 
av utviklingen internasjonalt og hensynet til kronekursen 
ikke vil øke styringsrenten før mot slutten av 2012, og at 
rentenivået fortsatt vil holde seg lavt i 2013. Så langt i år 
har varekonsumet, som er en god indikator på utviklingen 
i det private konsumet, vært økende. Det har økt hver må-
ned i første kvartal, og oppgangen i mars var sterkere enn 
i de to foregående månedene. Sammenliknet med mars 
2011 var varekonsumet 5,7 prosent høyere. Årsveksten er 
dermed høyere enn i januar og februar, og betydelig 
 høyere enn tilsvarende tall for fjorårets siste kvartal. Selv 
om vi regner med en forholdsvis høy sparing i hushold-
ningene, forventer vi at lave renter, økte reallønnsinntek-
ter og økt aktivitet i norsk økonomi bidrar til at veksten i 
det private konsumet tar seg opp i 2012 og 2013.

Tall fra Nasjonalregnskapet viser at det var en moderat 
vekst i konsumet i offentlig forvaltning og i offentlige in-
vesteringer i fjor. Veksten ble på henholdsvis 1,5 og 1,3 
prosent, som er noe lavere enn hva som ble anslått i Stats-
budsjettet for 2012. I Nasjonalbudsjettet 2012 anslås en 
vekst i offentlig konsum på 1,5 prosent i år og et fall i 
 offentlige investeringer på 2,3 prosent. Handlingsregelen 
for bruken av oljepenger sier at over tid skal det struktu-
relle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet ikke overskride 
4 prosent av Statens pensjonsfond utland, noe som til-
svarer den forventete realavkastningen av fondet. Etter-
som den høye oljeprisen medfører en stor vekst i olje-
inntektene, er det rom for økt offentlig etterspørsel selv 
med en bruk av oljepenger som ligger under handlings-
regelens fireprosentsbane.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital gikk opp med 
6,9 prosent i fjor, etter å ha falt de to foregående årene. 
Etter en nedgang i 2010 var det i fjor en betydelig vekst i 
investeringene i oljevirksomhet, som økte med 11,4 pro-
sent tross et fall i fjerde kvartal. Dette var et viktig bidrag 
til veksten i norsk økonomi. I investeringstellingene i 
første kvartal i år har investeringsanslaget for 2012 blitt 
ytterligere oppjustert, og er det høyeste som hittil har blitt 
registrert. Vi antar at fortsatt høy oljepris vil føre til høye 
oljeinvesteringer også i 2013. Etterspørselen etter investe-
ringsvarer vil derfor være stor, og bidra til produksjons-
vekst i leverandørindustrien. 

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte også i fjor, 
og etter tre år med nedgang var de 8,2 prosent høyere enn 
i 2010. En vekst i boliginvesteringene på 22 prosent bidro 
til dette, selv om veksttakten var noe lavere i andre halvår 
enn i første. Verdien av ordreservene i bygge- og anleggs-
næringen har steget betydelig i løpet av 2011. I fjerde 
kvartal i fjor var de 30 prosent høyere enn i fjerde kvartal 
2010, og hadde passert toppnivået fra andre kvartal 2007. 
Verdien av ordretilgangen var 32 prosent høyere enn i 
fjerde kvartal 2010, og var også høyere enn i 2007. 
 Økningen har vært særlig stor innen anleggsprosjekter. 
Disse tallene tyder på at aktiviteten i bygge- og anleggs-
næringen vil fortsette å være høy framover. Foreløpige 
tall fra SSBs byggearealstatistikk viser samtidig at bolig-
byggingen har avtatt i løpet av det første kvartalet i år.  I 
perioden fra januar til mars var det en nedgang i igangsatt 
bruksareal på 17,8 prosent sammenliknet med den samme 
tremånedersperioden i fjor. Nedgangen i igangsetting av 
bruksareal til boliger var noe  lavere, på 13,8 prosent i for-
hold til i fjor, mens igangsatt bruksareal til næringsbygg 
falt med 22,0 prosent. Boligprisene økte i løpet av første 
kvartal med 3,5 prosent i gjennomsnitt, etter å ha holdt 
seg stabile i andre halvår i fjor. Sammenliknet med første 
kvartal 2011, var boligprisene i gjennomsnitt 6,3 prosent 
høyere. Dette, sammen med høy befolkningsvekst og for-
holdsvis lave utlånsrenter, tyder på at boliginvesteringene 
vil fortsette å stige framover. Strengere krav til egenkapi-
tal ved huslån vil imidlertid kunne medføre en noe lavere 
etterspørsel etter boliger, og muligens en oppbremsing i 
prisoppgangen. Tallene for igangsetting av byggeprosjek-
ter hittil i år  tyder på at veksten i boliginvesteringene blir 
svakere enn i fjor, men vi venter at veksten fortsatt vil 
holde seg på et høyt nivå i 2012 og 2013.

Oppgangen i bruttoinvesteringene i industrien i fjor-
årets tre første kvartaler ble nesten reversert i fjerde 
 kvartal, da investeringene falt med 13,2 prosent. Industri-
investeringene i 2011 ble 4,3 prosent høyere enn året før. 
Det var en tilsvarende utvikling i ordretilgangen og ordre-
reservene i næringen. SBBs ordrestatistikk for industrien 
viser at ordretilgangen falt i både tredje og fjerde kvartal i 
fjor, og at også ordrereservene falt i fjerde kvartal. Tall for 
første kvartal 2012 viser at ordretilgangen i industrien 
gikk ned for tredje kvartal på rad, og at nivået igjen er la-
vere enn før finanskrisen. Det var nedgangen i hjemme-
markedet som førte til den negative utviklingen i ordretil-
gangen i forhold til fjerde kvartal i fjor. Ordrereservene 
falt også i første kvartal i år, men var fortsatt høyere enn i 
første kvartal 2011. Etter den kraftige gjeninnhentingen i 
andre halvår 2009 og første halvår 2010 har utviklingen i 
industriproduksjonen vært svakere. I fjor falt bruttopro-
duktet i industrien i første halvår, men veksten tok seg 
opp i andre halvår og ble 1,9 prosent høyere enn i 2010. 
Det var imidlertid en todelt utvikling i industrien. Pro-



17

duksjonen innen metallvareindustri, maskinindustri og 
bygging av skip og oljeplattformer hadde en klar oppgang 
i løpet av fjoråret, noe som kan sees i sammenheng med 
de høye investeringene i olje- og gassvirksomhet. Ekspor-
trettede næringer, som metall industri, papir- og papirva-
reindustri og produksjon av kjemiske råvarer, opplevde 
derimot en nedgang i produksjonen i 2011. Sesongjusterte 
tall fra SSBs produksjonsindeks viser at denne tendensen 
fortsetter i år. Produksjonen i den oljerelaterte industrien 
økte ytterligere fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i 
år, mens næringene rettet mot eksportmarkedet fortsatt 
hadde fallende produksjon. Innen næringsmiddelindustri, 
som hovedsakelig er rettet mot det norske mar kedet, var 
det også en oppgang i produksjonen. Samlet økte industri-
produksjonen med 0,4 prosent i denne perioden. Fra mars 
i fjor til mars i år falt imidlertid industriproduksjonen 
med 0,8 prosent.

SSBs konjunkturbarometer for første kvartal 2012 be-
krefter todeling i industrien. Produsenter av innsatsvarer, 
som papirindustri, produsenter av kjemiske råvarer og av 
ikke-jernholdige metaller, som i stor grad retter seg mot 
eksportmarkedet, meldte om fallende produksjonsvolum, 
nedgang i sysselsettingen, redusert ordretilgang og fal-
lende priser i det utenlandske markedet. Utsiktene for an-
dre kvartal 2012 var negative eller nøytrale, og noen be-
driftsledere vurderte å nedjustere investeringene. Innen 
trelast- og trevareindustri og metallvareindustri, som i 
større grad leverer til hjemmemarkedet, var utsiktene på 
kort sikt positive. Produsenter av investeringsvarer, som 
maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer og 
maskinreparasjon og -installasjon meldte om vekst i 
ordretilgang fra hjemmemarkedet og vekst i sysselsettin-
gen, men om knapphet på kvalifisert arbeidskraft.  For 
andre kvartal 2012 var utsiktene positive, med en opp-
justering av investeringsplanene. Produsenter av konsum-
varer meldte også om en positiv utvikling, spesielt på 
grunn av høy innenlandsk etterspørsel etter næringsmid-
ler og drikkevarer. For industrinæringene samlet tyder 
investeringstellingen for fjerde kvartal 2011 på at investe-
ringsnivået i år vil være om lag uendret i forhold til i fjor. 
På grunn av den svake utviklingen internasjonalt og an-
slaget om høye investeringene i petroleumsvirksomheten, 
forventer vi at de bransjevise forskjellene i industrien vil 
vedvare i år og neste år. 

I fjor falt den samlede norske eksporten med 1,1 pro-
sent. Det var særlig en nedgang i eksport av råolje og 
 naturgass som bidro til dette fallet. Eksport av tradisjo-
nelle varer gikk også ned i fjor som følge av en betydelig 
nedgang i andre halvår. Handelsoverskuddet målt i 
 løpende priser ble imidlertid rekordhøyt i mars, og var 
46 prosent høyere enn i mars i fjor, ifølge tall fra SSB. 
Hovedårsaken til dette var økt eksportverdi av olje og 
gass sammenliknet med i fjor. Selv om eksportverdien fra 

Fastlands-Norge i mars bare var 1,1 prosent høyere enn 
året før, var den rekordhøy. Dette til tross for redusert 
eksportverdi av fisk, kjemiske produkter og metaller.

Fortsatt vekst i sysselsettingen 
Vi forventer at veksten i verdensøkonomien vil bli lav i år 
og neste år. Utsiktene er særlig negative for Europa. Dette 
vil gi lavere vekstimpulser til deler av norsk industri, og 
vi legger til grunn en svak utvikling for eksporten. Samti-
dig venter vi at høye oljeinvesteringene vil bidra til økt 
produksjon i leverandørindustrien. Vi forventer også fort-
satt vekst i den innenlandske etterspørselen, drevet av 
høy aktivitet i bygge- og anleggsnæringen og økt privat 
forbruk. Varehandelen og bygg og anlegg er arbeidsinten-
sive næringer. Økt aktivitet i disse næringene tilsier derfor 
økt behov for arbeidskraft. Dette, sammen med økt akti-
vitet hos leverandørene til olje- og gassvirksomhet, for-
venter vi vil føre til en økning i sysselsettingen i år og 
neste år. NAV anslår at sysselsettingen vil fortsette å stige, 
og at veksten blir på 1,8 prosent i 2012 og på 1,6 prosent i 
2013. Den årlige veksten i det gjennomsnittlige antallet 
sysselsatte er høyere i 2012 enn i 2013, selv om vi legger 
til grunn en forbedring i den økonomiske utviklingen in-
ternasjonalt og i Norge. Dette skyldes at sysselsettingen i 
fjor økte mest mot slutten av året, slik at vi begynte 2012 
med klart høyere sysselsetting enn ved starten av 2011. 
Selv om sysselsettingen nå skulle holde seg stabil på da-
gens nivå, vil vi likevel få en høyere sysselsetting i gjen-
nomsnitt i 2012 enn i 2011. Vi legger imidlertid til grunn 
at sysselsettingen vil øke også gjennom 2012, men at 
veksten vil bli noe lavere enn den var gjennom 2011. I 
2013 vil situasjonen være motsatt. Året vil da ikke be-
gynne med en langt høyere sysselsettingen enn ved star-
ten av 2012, og selv om vi anslår en høyere sysselsettings-
vekst gjennom 2013 enn gjennom 2012, blir endringen i 
gjennomsnittet lavere. 

arbeidsstyrken fortsetter også å vokse
Befolkningen i Norge økte med 1,3 prosent i fjor. Dette er 
den høyeste prosentvise veksten som noensinne har blitt 
registrert. Folketallet steg med 65 600, og innvandringso-
verskuddet forklarte 71 prosent av denne oppgangen. 
 Nettoinnvandringen ble på 47 900 i fjor, også det den 
høyeste som har blitt registrert hittil. En stor andel av 
innvandringen til Norge er arbeidsinnvandring. NAV ven-
ter at  Norges økonomisk særstilling, med forholdsvis lav 
arbeidsledighet og høyt lønnsnivå sammenliknet med 
 utlandet, vil føre til fortsatt høy arbeidsinnvandring 
 framover. Vi legger derfor alternativet med høy innvand-
ring i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 
per juni 2011 til grunn for vår prognose. Dette tilsier at 
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befolkningen mellom 15 og 74 år vil øke med om lag 
65 000 i 2012 og 2013. 

Yrkesdeltakelsen har falt siden 2009. Andelen av 
 befolkningen i arbeidsfør alder som melder seg i arbeids-
styrken minket ifølge Arbeidskraftundersøkelsen med 
0,5 prosentpoeng til 71,4 prosent i 2011. Denne tendensen 
vil trolig stoppe i år. I fjorårets to siste kvartaler var det 
ingen endring i yrkesdeltakelsen, og i første kvartal i år 
var den 0,5 prosentpoeng høyere enn ett år tid ligere. NAV 
venter at yrkesdeltakelsen for ulike aldersgrupper vil øke 
etter hvert som etterspørsel etter arbeidskraft tar seg opp. 
En aldrende befolkning, med en større andel personer 
mellom 65 og 74 år som har en relativt lav yrkesfrekvens, 
bidrar imidlertid til å trekke den samlede andelen yrkes-
aktive ned. NAV anslår at antallet yrkesaktive vil øke med 
1,8 prosent i 2012 og med 1,5 prosent i 2013.

økning i ledigheten i 2012, nedgang i 2013
Utviklingen på arbeidsmarkedet hittil i år har vært bedre 
enn forventet. I april var det 1 800 færre bruttoledige enn 
i desember i fjor, når man justerer for sesongvariasjoner. 
Antallet ordinære tiltaksdeltakere økte med 1 300 i løpet 
av den samme perioden. Etter en kraftig nedgang i januar, 
har imidlertid både antall ledige og bruttoledigheten holdt 
seg stabil de påfølgende tre månedene. Fra februar til 
april har vi også sett en nedgang i tilgangen på ledige stil-
linger og at flere yrkesgrupper har opplevd en oppgang i 
ledigheten, når det korrigeres for sesongvariasjoner. Dette 
kan tyde på at norske bedrifter nå i større grad merker den 
svake utviklingen internasjonalt.

I gjennomsnitt for perioden fra januar til april var den 
sesongjusterte bruttoledigheten på 82 100. De svake kon-
junkturene internasjonalt, og spesielt i Europa, vil påvirke 
utviklingen i Norge også, og føre til en nedgang i syssel-
settingen i eksportrettede næringer og deres underleve-
randører. Av samme grunn venter vi at den samlede sys-
selsettingen i løpet av 2012 vil øke i en lavere takt enn det 
som var tilfellet mot slutten av fjoråret, og lavere enn 
veksttakten vi anslår for arbeidsstyrken. Vi forventer altså 
at bruttoledigheten vil øke utover 2012, og at det i gjen-

nomsnitt vil være 84 000 personer registrert som helt le-
dige eller tiltaksdeltakere i år. I 2013 venter vi at den 
økonomiske veksten vil ta seg noe opp både i Europa og 
resten av verden, og at sysselsettingsveksten i Norge til-
tar. Vi forventer derfor at bruttoledigheten igjen vil gå 
noe ned i 2013, og bli på 85 000 i gjennomsnitt. At det 
årlige gjennomsnittet i bruttoledigheten i 2013 går litt opp 
til tross for nedgangen i de sesongjusterte tallene, skyldes 
at vi går inn i 2013 med et overheng i ledigheten. Det vil si 
at den sesongjusterte bruttoledigheten på slutten av 2012 
er høyere enn gjennomsnittet i 2012. Ved å legge til grunn 
et uendret tiltaksnivå, slik at antallet registrerte helt ledige 
endres i takt med bruttoledigheten, blir den registrert le-
digheten da på 66 000 i gjennomsnitt i 2012 og 67 000 i 
2013.  

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til statsgjeldskrisen i 
eurosonen. Hellas unngikk konkurs i mars og fikk ned-
skrevet deler av sin gjeld. Valget i Hellas den 6. mai gjorde 
imidlertid at regjeringspartiene mistet sitt flertall, og har 
økt usikkerheten om Hellas blir værende i eurosonen eller 
ikke. De siste to månedene har i tillegg statsrentene i Spa-
nia og Italia økt på nytt, noe som tyder på at markedet 
fortsatt er i tvil om disse landene klarer å betjene sin 
gjeld.

Statsgjeldsproblemer angår ikke bare euroområdet. I 
land som Storbritannia, USA og Japan er nivået på den 
offentlige gjelden ikke bærekraftig, selv om markedene 
fortsatt låner til disse landene uten å kreve ekstra risiko-
påslag. Vi har lagt til grunn i vår prognose at statsgjelds-
problemene i eurosonen og andre land løses uten at vi får 
en ny bankkrise. I det motsatte tilfellet vil de økonomiske 
utsiktene internasjonalt og for Norge bli vesentlig forver-
ret, og ledigheten høyere enn det vi nå anslår.

Arbeidsledigheten er også rekordhøy i Europa, og sær-
lig blant unge. Med den lave veksten vi venter i Europa er 
det lite som tyder på at denne vil gå ned med det første. At 
en hel generasjon blir stående lenge utenfor arbeidsmar-
kedet i flere land i Sør-Europa er svært bekymringsverdig, 
og kan skape stor sosial og politisk uro. Dette vil kunne 
forverre situasjonen ytterligere i forhold til det vi har lagt 
inn i våre prognoser. 
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Tabell 1: 
navs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2012 og 2013. Faktiske tall for 2011.

2011 2012 2013

Bruttoledige 85 000 84 000 85 000

Registerte arbeidsledige 69 395 66 000 67 000

Bruttoledighet i prosent av arbeidsstyrken 3,3 % 3,2 % 3,2 %

Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,7 % 2,5 % 2,5 %

Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 3,3 % 3,3 % 3,2 %
KILDE: NAV

Tabell 2: 
årlig endring i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige.

2011 2012 2013

Arbeidsstyrke (AKU) 1,0 % 1,8 % 1,5 %

Sysselsatte (AKU) 1,4 % 1,8 % 1,6 %

Arbeidsledige (AKU) -8,5 % 2,3 % 0,0 %

Registrerte helt arbeidsledige (NAV) -7,0 % -4,9 % 1,5 %
KILDE: NAV

Tabell 3: 
befolkning i yrkesaktiv alder, arbeidsstyrke, sysselsatte, arbeidsledighet og ledige stillinger.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Befolkning 15-74 år 3 397 000 3 445 000 3 505 000 3 559 000 3 618 000 3 680 000

Arbeidsstyrken 2 446 000 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 602 000 2 629 000

Sysselsatte 2 362 000 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 508 000 2 543 000

Yrkesdeltakelsen 72,0 % 72,8 % 73,9 % 72,8 % 71,9 % 71,4 %

Arbeidsledige ifølge AKU 84 000 63 000 67 000 82 000 94 000 86 000

Registrerte arbeidsledige 62 923 46 062 42 521 69 267 74 643 69 395

Tilgang ledige stillinger 332 304 399 525 358 136 260 301 236 186 247 122
KILDE: NAV OG SSB
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Bedriftsundersøkelsen 2012
Av JohAnnes sørbø og KArl JAcobsen

Sammendrag

Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for ett år siden som forventer økt sysselsetting det 
kommende året. Unntakene, hvor andelen virksomheter som venter sysselsettingsvekst har økt, er innenfor jordbruk, 
skogbruk og fiske, bergverksdrift og utvinning, helse- og sosialtjeneste og offentlig forvaltning. Bergverksdrift og 
 utvinning er næringen hvor flest virksomheter forventer sysselsettingsvekst det kommende året, mens undervisning er 
den eneste næringen hvor det er flere som venter redusert enn økt sysselsetting det kommende året. Optimismen har økt 
mest innen helse- og sosialtjenester, mens den har sunket mest innen finansierings- og forsikringsvirksomhet. 

Siden i fjor har sysselsettingsforventningene minket i de fleste fylkene. Sysselsettingsforventningene har minket mest 
i Vestfold og Østfold, mens Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Aust-Agder er de eneste fylkene som ikke har hatt 
tilbakegang i sysselsettingsforventninger. Sysselsettingsforventningene er høyest i Oslo, Rogaland og Buskerud, mens 
forventningene er lavest i Oppland og Østfold.

I alt 14 prosent av virksomhetene svarer at de har opplevd rekrutteringsproblemer i løpet av de siste tre månedene. 
Om lag 43 prosent av de som har rekrutteringsproblemer svarer at de har måttet ansette personer med annen formell 
kompetanse enn de søkte etter. Det er virksomhetene i Finnmark som i størst grad opplever rekrutteringsproblem. Hele 
25 prosent av virksomhetene her har rekrutteringsproblemer. Virksomhetene i Vestfold og Buskerud er de som i minst 
grad opplever rekrutteringsproblemer. 

Det er innen overnattings- og serveringsvirksomhet vi finner den største andelen virksomheter med rekrutterings-
problem. Nesten en av fire virksomheter i denne næringen har rekrutteringsproblemer, og halvparten av disse har 
måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter. Innen undervisning og helse- og 
 sosialtjenester svarer over halvparten av virksomhetene med rekrutteringsproblemer at de har måttet ansette noen med 
lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Mangel på arbeidskraft er årsaken til rekrutteringsproblemene for et klart flertall av virksomhetene. Hele 80 prosent 
av virksomhetene som har rekrutteringsproblem svarer at det skyldes for få kvalifiserte søkere til stillingene. Basert på 
disse svarene er mangelen på arbeidskraft estimert til å utgjøre 36 700 personer i vår. Målt i antall personer er  mangelen 
størst i Hordaland og Rogaland, men sett i forhold til ønsket sysselsetting er det i Finnmark at mangelen på arbeidskraft 
er størst.

Ingeniører og ikt-medarbeidere er den yrkesgruppen hvor mangelen er størst. I alt mangler virksomhetene nå 8 000 
personer innen disse yrkene. Det er særlig mangel på ingeniører og sivilingeniører innen petroleum og geofag.  Mangelen 
på helse-, pleie- og omsorgsarbeidere er også stor, og størst er mangelen på sykepleiere.

Om naVS BedrIFTSUnderSØKeLSe

Formålet med bedriftsundersøkelsen er å gi innsikt i 
 etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og om nærings
livets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeids
kraft. Denne kunnskapen er viktig for at NAV skal kunne 
yte bedre service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. 
Kunnskap om hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har 
problemer med å få tak i vil også være nyttig for blant 
annet utdanningsmyndigheter og personer som skal star
te en utdanning, siden dette kan si noe om hvilke utdan

ninger det er mangel på. Bedriftenes forventninger til ti
den fremover er også nyttig informasjon for både NAV 
og andre, da dette kan si noe om temperaturen på ar
beidsmarkedet og hva vi kan vente oss i månedene som 
kommer.

I år er det benyttet et nytt spørreskjema, ny innsam
lingsmetode og ny estimeringsmodell i bedriftsunder
søkelsen (se egen faktaboks om dette).

12 129 virksomheter har svart på vårens bedriftsunder
søkelse. Dette gir en svarprosent på 65. Undersøkelsen ble 
gjennomført i tidsrommet 13. februar til 23. mars 2012.
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mIndre OPTImISme

Årets bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virk
somheter som forventer økt sysselsetting det kommende 
året, sammenlignet med i fjor. Sysselsettingsforventnin
gene fra årets undersøkelse er på samme nivå som i 2010, 
og langt lavere enn i 2007 og 2008.1

Årsveksten i BNP for FastlandsNorge økte fra 1,9 pro
sent i 2010 til 2,6 prosent i 2011, ifølge kvartalsvis nasjo
nalregnskap (KNR). De siste ni kvartalene har BNP i 
fastlandsNorge økt med et gjennomsnitt på 2,6 prosent i 
årlig rate. Dette indikerer at konjunkturnedgangen som 
fulgte finanskrisen i Norge var over for en god tid tilbake. 
Veksten i arbeidsstyrken gikk fra 0,5 prosent i 2010 til 1 
prosent i 2011. Etter å ha falt marginalt i 2010, vokste 
s ysselsettingen med 1,4 prosent i 2011. Dette er i tråd med 
den økte optimismen som avtegnet seg i fjorårets under
søkelse. Flere av Norges viktigste handelspartnere har 
hatt en svak økonomisk utvikling den siste tiden, og frem
tidsutsiktene for flere euroland er usikre. Den svake øko
nomiske utviklingen i eurolandene har slått ut i norsk 
økonomi ved at det så langt i 2012 har vært en voksende 
todeling av norsk økonomi. SSBs produksjonsindeks for 
industrien viser at eksportrettet industri har hatt en pro
duksjonsnedgang mens innenlandsk leverandørindustri 
har hatt god vekst. Denne utviklingen bekreftes av SSBs 
konjunkturbarometer. Usikkerheten rundt den økono
miske situasjonen i verdensøkonomien, særlig i euro
landene, ser ut til å reflekteres i årets bedriftsundersøkelse, 
ved at optimismen er lavere enn i fjor. 

Tabell 1 viser at 24 prosent av virksomhetene i årets 
undersøkelse har oppgitt at de forventer økt sysselsetting, 
mens 11 prosent forventer en nedgang. Nettoandelen som 
forventer sysselsettingsvekst blir da på 14 prosent, noe 

1  Det er et brudd i serien fra 2009 til 2010, slik at tallene fra og med 2010 
ikke er direkte sammenlignbare med tallene årene før. Undersøkelser vi 
har gjort tyder på at bruddet utgjør en forskjell på cirka 2 prosentpoeng i 
nettoandelen som venter økt sysselsetting.

endringer i bedriftsundersøkelsen

I årets undersøkelse er det gjort store endringer fra tid
ligere års undersøkelser. Både spørsmål, innsamlings
metode og estimeringsmodell er endret. 

Det er nå mer presise krav for at virksomhetene skal 
bli definert til å ha rekrutteringsproblemer. Tidligere ble 
det spurt om virksomhetene hadde rekrutteringsproble
mer, og virksomhetene som svarte ja ble definert til å ha 
dette. Virksomhetene som nå blir regnet å ha rekrutte
ringsproblemer, må svare at de har mislyktes med re
kruttering de siste tre månedene, eller at de i samme 
periode har måttet ansette noen med annen formell 
kompetanse enn de søkte etter. Definisjonen av rekrut
teringsproblemer blir med dette mer faktuell i årets un
dersøkelse. Tidligere var det mer rom for tolking av 
spørsmålet. Med den nye spørrestillingen er det mer 
klart hva som ligger i begrepet rekrutteringsproblemer, 
og dermed blir det klarere hvilke typer problemer un
dersøkelsen omhandler. 

I år blir virksomhetene som oppgir at de har 
 rekrutteringsproblemer spurt om dette skyldes for få 
kvali fiserte søkere, eller om det er andre årsaker til 
 rekrutteringsproblemene. Det er kun de som oppgir at 
rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte 
 søkere som er med i grunnlaget for mangelestimerin
gen. På denne måten ekskluderer den nye undersøkelsen 
andre rekrutteringsproblemer enn mangel på arbeids
kraft. 

Det at virksomhetene kan oppgi at de har måttet 
 ansette personell med lavere eller annen formell kompe
tanse enn de søkte etter, gjør også at undersøkelsen gir 
et bilde av utbredelsen av bruk av lavere eller an
nen kompetanse ved rekruttering. Virksomhetene som 
 svarer dette, svarte tidligere i stor grad nei på at de 
 manglet arbeidskraft. Dette bidro til at vi i svært liten 
grad fikk avdekket mangel på for eksempel førskolelæ
rere, fordi barnehagene i stedet hadde ansatt en assis
tent. Med de nye spørsmålene fanger vi også opp mangel 
på arbeidskraft i de tilfellene hvor virksomheten har 
måttet ansette noen med annen formell kompetanse på 
grunn av for få kvalifiserte søkere til stillingene.

I tidligere års undersøkelser ble spørreskjemaene 
 hovedsakelig utsendt postalt til virksomhetene. I år 
 benyttes en elektronisk løsning hvor virksomhetene kan 
besvare undersøkelsen via internett. Dette reduserer 
potensialet for feil i databehandlingen, men har også 
 resultert i at svarprosenten er lavere i årets undersøkelse 
enn det den var tidligere. 

Også modellen som brukes til å estimere mangelen på 
arbeidskraft er ny i år. Norsk Regnesentral har utviklet 
modellen vi nå bruker. Testing av den nye modellen på 
data fra tidligere år tyder på at den nye modellen gene
relt gir noe lavere mangel på arbeidskraft enn tilfellet 
var med den gamle. Samtidig ser også standardavvikene 
ut til å være mindre med den nye modellen enn de var i 
den gamle.  

Figur 1: 
naVs sysselsettingsbarometer (nettoandel virksom
heter som venter sysselsettingsvekst). Prosent. 

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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som er to prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Ande
len virksomheter som venter nedgang i sysselsettingen er 
uendret fra i fjor til i år, slik at endringen i nettoandelen 
som ser optimistisk på utviklingen skyldes at andelen som 
venter uendret sysselsetting har steget på bekostning av 
andelen som venter økt sysselsetting. 

Lavere forventninger i de fleste næringer
Vårens bedriftsundersøkelse viser at andelen virksomhe
ter som har positive sysselsettingsforventninger er lavere i 
år enn i fjor i de fleste næringene (se figur 2). Unntakene 
er jordbruk, skogbruk og fiske, bergverksdrift og utvin
ning og næringer som i stor grad hører inn under offentlig 
sektor. I disse næringene er forventningene noe høyere i 
år enn i fjor. Sysselsettingsforventningene innen offentlig 
sektor er alltid lavere enn i privat sektor. Dette henger 
blant annet sammen med at en i offentlig sektor gjerne må 
avvente neste års budsjett før en vet om en kan ansette 
flere, noe som ikke er tilfelle i privat sektor. Dette gjør at 
en ikke bør sammenligne nivået på sysselsettingsforvent
ningene i offentlig sektor med de i privat sektor, men 
 heller se på endringen i forhold til året før.

Bergverksdrift og utvinning er næringen hvor nettoan
delen virksomheter som venter sysselsettingsvekst det 
kommende året er høyest. Noe av optimismen kan skyldes 
gunstig utvikling i olje og andre råvarepriser. Netto
andelen som venter sysselsettingsvekst i bergverksdrift 
og utvinning er høy i forhold til andre næringer både i år 
og i fjor. Helse og sosialtjeneste har hatt størst økning i 
optimismen fra i fjor. Næringene finansierings- og for-
sikringsvirksomhet, industrien, samt elektrisitet, vann og 
renovasjon har alle hatt en stor nedgang i sysselsettings
forventninger sammenlignet med i fjor. 

Kraftig nedgang i forventningene innen industrien
Produksjonsutviklingen i industrien var svak i 2011, og 
bruttoproduktet er lavere enn før finanskrisen. Produk
sjon av metaller og innenfor trelast, trevare og papir
industri falt klart i 2011 (se figur 3). Andelen virksomheter 
som venter sysselsettingsvekst i industrien har falt med 
40 prosent fra i fjor til i år. Det er naturlig å se dette i 
sammenheng med utviklingen i Europa. Over to tredeler 
av den norske  eksporten utenom olje går til EU. Det siste 
året har vært preget av svak vekst og stor usikkerhet, og 
eksporten av tradisjonelle varer falt også med 0,6 prosent 

Tabell 1: 
Virksomhetenes forventning om sysselsetting det 
kommende året. Prosentandeler.

Økende Uendret Nedgang Netto 
økning

1996 30 56 14 16
1997 34 55 11 23
1998 36 55 9 27
1999 26 64 10 16
2000 31 59 10 21
2001 28 62 9 19
2002 26 64 10 17
2003 21 65 13 8
2004 24 64 12 12
2005 24 65 10 14
2006 31 61 8 22
2007 36 57 7 29
2008 36 56 7 29
2009* 23 64 13 10
2010 25 63 12 12
2011 27 62 11 16
2012 24 65 11 14

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse

Yrker og næringer

Vi presenterer resultater for ulike yrker og næringer. 
Det er viktig å merke seg at inndelingen i yrker og 
 næringer bygger på forskjellige klassifiseringsprin-
sipper. Næring viser hva slags produksjon som hoved
saklig foregår i virksomheten, mens yrkesbetegnelsen 
viser hva slags arbeidsoppgaver som utføres av en 
 ansatt. Innenfor den enkelte næring vil det finnes et 
bredt spekter av yrker. 

naVs sysselsettingsbarometer

Arbeids og velferdsdirektoratet utarbeider et sysselset
tingsbarometer basert på resultatene fra bedriftsunder
søkelsen. Tallverdien i sysselsettingsbarometeret viser 
differansen mellom prosentvis andel virksomheter som 
oppgir at de forventer vekst i sysselsettingen og prosent
vis andel virksomheter som forventer nedgang. Dette 
gir en indikasjon på virksomhetenes optimisme for det 
kommende året. En høy verdi på sysselsettingsbarome
teret er et tegn på stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Rekrutteringsproblemer har en viss effekt på syssel
settingsbarometeret. På bakgrunn av erfaring fra tidli
gere bedriftsundersøkelser vet vi at virksomhetene ikke 
tar tilstrekkelig hensyn til begrensninger på tilbudssiden 
i arbeidsmarkedet. Dette kan påvirke realisert sysselset
ting. 
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fra 2010 til 2011. Den økonomiske veksten i Europa ser ut 
til å bli svært lav også i år, og det er naturlig at dette pre
ger forventningene i norsk industri.

Som i fjor er det produsenter av elektriske og optiske 
produkter, samt produsenter av maskiner og utstyr som 
har størst nettoandel virksomheter som venter vekst i 
 sysselsettingen. Trevareindustrien er den eneste industri
næringen som har hatt økt optimisme sammenlignet med 
i fjor, men økningen er marginal. Treforedling og grafisk 
produksjon er, i likhet med fjorårets undersøkelse, den 
eneste næringen innen industrien hvor andelen som for
venter en nedgang er større enn andelen som forventer en 
økning i bemanningen. Nettoandelen som venter nedgang 
er noe høyere enn i fjor. Forventningene innen tekstil og 
trevareindustrien og petroleum og kjemiske produkter har 
rast fra i fjor, og nettoandelen som forventer økt syssel
setting er nå betydelig lavere enn for industrien samlet. 
Nedgangen i optimisme innen disse industrinæringene 
kan ses i sammenheng med at produksjonen har gått ned 
den siste tiden ifølge SSBs produksjonsindeks for indus
trien. 

Fortsatt høye sysselsettingsforventninger  
innen bygg og anlegg
Boligbyggingen økte i fjor, og det var en kraftig vekst i 
boliginvesteringene. Boligprisene gikk også opp. I første 
kvartal i år var boligprisene 6 prosent høyere enn på 
samme tid i fjor. SSBs ordrestatistikk viser at verdien av 
ordretilgang og ordrereservene i næringen i fjerde kvartal 
2011 var høyere enn før finanskrisen og dermed rekord
høye.

I fjorårets undersøkelse økte optimismen innen bygge 
og anleggsnæringen betraktelig. Også i årets undersøkelse 
er nettoandelen virksomheter som venter økt sysselsetting 
i bygge og anleggsnæringen høy. Nettoandelen er kun 
marginalt lavere enn i fjorårets undersøkelse. 

Lave men økende sysselsettingsforventninger  
innen offentlig sektor
Innenfor offentlig sektor har sysselsettingsforventnin
gene tradisjonelt vært lave, og det er de også i år. For
ventningene er lave innen offentlig forvaltning og helse 
og sosialtjenester, og er lavest innen undervisning (se 

Figur 2: 
naVs sysselsettingsbarometer (nettoandel virksomheter som venter sysselsettingsvekst), etter næring. Prosent. 

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse

6

38

28

22

30

15

11

18

44

20

31

4

-
8

2

10

16

9

40

12

13

27

12

5
18

38

2

28

6
-

9

8

3

14

-10 10 30 50

Jordbruk, skogbruk og �ske

Bergverksdrift og utvinning

Industrien

Elektrisitet, vann og renovasjon

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, motorvognreparasjoner

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Eiendomsdrift, forretningsmessig 
og faglig tjenesteyting

Offentlig forvaltning

Undervisning

Helse- og sosialtjeneste

Personlig tjenesteyting

I alt

2011 2012



24

//Bedriftsundersøkelsen 2012 // Arbeid og velferd Nr 2 // 2012

figur 2). Nettoandelen virksomheter som venter syssel
settingsvekst er betydelig lavere i disse næringene sam
menlignet med de fleste næringer i privat sektor. Sam
menlignet med fjorårets undersøkelse er forventningene 
litt høyere i offentlig forvaltning, mens de er klart høyere 
i helse og sosialtjenestene. Dette kan tyde på at syssel
settingsveksten i offentlig sektor vil fortsette den nær
meste tiden. 

mindre optimisme i nesten hele landet
Oslo, Rogaland, Buskerud og Akershus er de fire fylkene 
hvor forventningene om økt sysselsetting er høyest det 
kommende året (se figur 4). Alle disse var høyt rangert 
også i fjor. Østfold, Oppland og Hedmark er de tre fylkene 
hvor nettoandelen virksomheter som venter sysselset
tingsvekst er lavest. Disse fylkene er også tre av de fem 
fylkene som hadde en økning i bruttoledigheten, som er 
lik summen av registrert helt ledige og ordinære tiltaks
deltakere, i perioden desember 2011 – februar 2012. 

NordTrøndelag, Sogn og Fjordane og AustAgder er 
de eneste fylkene som ikke har hatt en nedgang i netto
andelen som venter sysselsettingsøkning det kommende 
året. For disse fylkene er nettoandelen virksomheter som 
venter sysselsettingsvekst litt høyere enn i fjorårets 
 undersøkelse. Vestfold og Østfold har den sterkeste til
bakegangen. 

mangeL PÅ arBeIdSKraFT
Rekrutteringsproblemer er definert som at en bedrift har 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet an
sette noen med annen formell kompetanse enn de søkte 
etter i løpet av de siste tre månedene. Bedrifter som har 
ansatt personell med andre kvalifikasjoner enn de søkte 
etter, er inkludert fordi det også i disse tilfellene er et gap 
mellom etterspurt kompetanse og tilgjengelig arbeids
kraft. Endringene vi har gjort i årets bedriftsundersøkelse 
gjør at resultatene som går på rekrutteringsproblemer og 
mangel på arbeidskraft ikke er sammenlignbare med re
sultatene fra tidligere år (se faktaboks Endringer i be
driftsundersøkelsen). I alt har 14 prosent av bedriftene 
svart at de har opplevd rekrutteringsproblemer i løpet av 
den siste tiden (figur 5). 43 prosent av de som har rekrut
teringsproblemer har måttet ansette personer med annen 
formell kompetanse enn de søkte etter. 

Bedriftene med rekrutteringsproblemer er bedt om å 
oppgi om disse problemene skyldes for få søkere på 
stillingen(e), eller om det har andre årsaker. På denne må
ten isolerer vi tilgangsproblemer, som er det vi er ute etter, 
fra andre problemer. På landsbasis oppgav 80 prosent av 
bedriftene med rekrutteringsproblemer mangel på søkere 
som årsak til rekrutteringsproblemene. 

På bakgrunn av bedriftenes besvarelser har Arbeids 
og velferdsdirektoratet estimert mangelen på arbeidskraft 
våren 2012 til 36 700 personer. 

Figur 3: 
naVs sysselsettingsbarometer (nettoandel virksomheter som venter sysselsettingsvekst),  
etter undergrupper i industrien. Prosent.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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Figur 4: 
naVs sysselsettingsbarometer (nettoandel virksomheter som venter sysselsettingsvekst), etter fylke. Prosent.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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mangel på arbeidskraft – definisjon

For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringspro
blemer er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall 
personer. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedriftsunder
søkelse definert av en sekvens bestående av i alt tre spørs
mål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har mislyk
tes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, eller 
måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompe
tanse enn det de søkte etter. Dersom svaret er positivt, bes 
bedriften om 2) å oppgi om dette skyldes for få kvalifiserte 
søkere. Dersom dette er tilfelle, bes bedriften om 3) å oppgi 
hvor mange stillinger dette omfatter, og innenfor hvilke 
 yrker. Mangel på arbeidskraft hos den enkelte bedriften er 
lik antall personer bedriften velger å oppgi i det siste spørs
målet. 

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 esti
merte mangelen på 36 700 personer representerer derfor et 
bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en viss ut
strekning blir dette dekket opp av den løpende tilgangen av 
arbeidskraft over tid.

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 tidsfaser, noe 
som kan bidra til at bedriftenes optimisme og rekrutterings
problemer kan komme i utakt. 
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Størst rekrutteringsproblem i Finnmark

Det er bedriftene i Finnmark som i størst grad oppgir å ha 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft. Hele 25 prosent av 
bedriftene i Finnmark svarer at de har rekrutterings
problemer, og 36 prosent av disse har måttet ansette noen 

med annen formell kompetanse enn de søkte etter 
 (figur 5). Mangel på søkere var årsaken til rekrutterings
problemene for 84 prosent av bedriftene med rekrutte
ringsproblem (figur 6). Det var bedrifter innen metall-
industri, produksjon av maskiner og utstyr, bygge og 
anleggsnæringen og innen undervisning som i størst grad 

Figur 5: 
Bedrifter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen formell kompetanse 
enn man søkte etter. Prosent

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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Stramhetsindikatoren

Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mangelen på 
arbeidskraft og ønsket sysselsetting, hvor ønsket syssel
setting er lik den faktiske sysselsettingen pluss mangelen. Et 
høyt forholdstall indikerer et stramt arbeidsmarked, noe 
som isolert sett indikerer et problem med å rekruttere 
 arbeidskraft til virksomhetene.

Det presenteres tre stramhetsindikatorer. Én for fylker, én 
for yrker (STYRK) og én for næringsgrupper (NACE). I alle 
stramhetsindikatorene er antall personer virksomhetene 
mangler basert på resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse 
våren 2012. Sysselsettingstallene etter fylke og næring er 
hentet fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselset
tingsstatistikk, og de siste tilgjenglige tallene er fra 4. kvar
tal 2010. Sysselsettingen for de ulike yrkene er hentet fra 

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser, og er 
gjennomsnittstall for 2011.

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 
rammevilkår når de svarer på hvor mange personer de man
gler. Dette er en viktig årsak til at næringer som offentlig 
forvaltning, undervisning og helse og sosiale tjenester har 
en såpass lav stramhetsindikator. Denne forskjellen mellom 
offentlig og privat sektor gjelder også de enkelte yrkesgrup
per.
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oppga å mangel på søkere som årsak til rekrutteringspro
blemene. 

Også i Møre og Romsdal og Troms oppgir mange be
drifter å ha rekrutteringsproblemer, og henholdsvis 17 og 
15 prosent av bedriftene i disse fylkene svarer at disse 
problemene skyldes mangel på arbeidskraft. Bedriftene i 
Vestfold, Oppland og Hedmark opplever i minst grad re
krutteringsproblem på grunn av knapphet på søkere. 

Den estimerte mangelen på arbeidskraft er høyest i 
Hordaland og Rogaland. Her har bedriftene et udekket 
sysselsettingsbehov på henholdsvis 5 100 og 4 700 perso
ner. Når vi ser mangelen i forhold til ønsket sysselsetting, 
er det imidlertid i Finnmark og Troms at bedriftene har de 
største rekrutteringsproblemene. Her er stramhetsindika
toren på henholdsvis 3,4 og 2,3. Den laveste stramhetsin
dikatoren finner vi i Oppland, Hedmark og Østfold. 

mange må ansette personer med annen 
kompetanse enn de søkte etter 
På spørsmålet om bedriften har mislyktes i å rekruttere 
arbeidskraft de siste tre månedene, er det bedriftene innen 
produksjon av maskiner og utstyr, fulgt av bedriftene 
innen informasjon og kommunikasjon, som i størst grad 
svarer ja på dette. Henholdsvis 15 og 13 prosent av bedrif

tene i disse næringene sier at de har mislyktes i å rekrut
tere arbeidskraft. 

Det er innen næringene overnattings og serverings
virksomhet, samt undervisning, vi finner den største 
 andelen bedrifter som oppgir at de måtte ansette noen 
med annen formell kompetanse enn de søkte etter. Hen
holdsvis 12 og 11 prosent av disse bedriftene svarte dette. 
Innen undervisning var det dermed flere som svarte dette 
enn som svarte ja på spørsmålet om de hadde mislyktes i 
å rekruttere arbeidskraft siste tre måneder. Her gjelder 
dette i stor grad skoler og barnehager som har søkt etter 
grunnskolelærere og førskolelærere, men som har måttet 
ansette personer som ikke har denne utdanningen på 
grunn av mangel på kvalifiserte søkere. Innen overnat
tings og serveringsvirksomhet er det i stor grad kokker 
og servitører disse bedriftene oppgir å ha søkt etter når de 
har måttet ansette noen med lavere eller andre formelle 
kvalifikasjoner.

Også innen helse og sosialtjenester og innen produk
sjon av metallvarer er det en relativt høy andel bedrifter 
som har måttet ansette personer med lavere formell kom
petanse enn de søkte etter. Innen for eksempel informa
sjon og kommunikasjon gjelder dette derimot få bedrifter, 
selv om mange bedrifter opplever rekrutteringsproblemer.

Samlet er det innen overnattings og serveringsvirk

Figur 6: 
Bedrifter med rekrutteringsproblemer som skyldes for få/ingen kvalifiserte søkere eller om det er andre årsaker. 
Prosent.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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somhet at vi finner den høyeste andelen med rekrutte
ringsproblemer. I alt 23 prosent av bedriftene i denne næ
ringen har mislyktes i å rekruttere. Innen produksjon av 
maskiner og utstyr gjelder dette 22 prosent, mens det 
gjelder 19 prosent innen produksjon av metallvarer og 
innen undervisning.

For få søkere årsak til 
rekrutteringsproblemene
Bedriftene som svarte at de har opplevd rekrutterings
problem de siste månedene, ble så spurt om hva disse 
 pro blemene skyldes. I alt 14 prosent av bedriftene svarte 
at de har hatt rekrutteringsproblemer, og 11 prosentpoeng 
svarte at dette skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere 
på stillingen. Det betyr at 80 prosent av bedriftene som 
opplever rekrutteringsproblemer oppgir mangel på kvali
fisert arbeidskraft som årsak til dette, mens 20 prosent 
svarer at andre forhold ligger bak. Ser vi nærmere på de 
ulike næringene, ser vi at for de aller fleste næringene 
skyldes rekrutteringsproblemene mangel på kvalifisert 
arbeidskraft for minst tre av fire bedrifter med rekrutte

ringsproblem. Innen produksjon av elektriske og optiske 
varer, samt bergverksdrift og utvinning, oppgir over 
90 prosent av bedriftene med rekrutteringsproblemer at 
dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene de 
har lyst ut.

Næringen som skiller seg klarest ut er treforedling og 
grafisk produksjon, hvor over halvparten av bedriftene 
med rekrutteringsproblem svarer at disse skyldes andre 
forhold enn tilgangen på arbeidskraft. Også innen pro
duksjon av tekstil og lærvarer og innen transport og lag
ring skyldes rekrutteringsproblemene i større grad andre 
forhold enn tilgangen på arbeidskraft enn det som er til
felle for de andre næringene. I alle disse næringene er 
 rekrutteringsproblemene relativt små.

HVILKe nærInger Har STØrST  
mangeL PÅ arBeIdSKraFT?
Mangelen på arbeidskraft varierer betydelig mellom 
 næringene. Det er innen produksjon av maskiner og 
 utstyr, bygge og anleggsnæringen, samt overnattings og 

Tabell 2: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på fylker.

Mangel på arbeidskraft i 
antall personer

Stramhets- 
indikator

Prosentvis andel bedrifter med 
rekrutteringsproblem pga for få 

kvalifiserte søkere
Østfold 1 300 1,0 9
Akershus 3 000 1,1 13
Oslo 3 900 1,2 9
Hedmark 900 1,0 9
Oppland 800 0,8 9
Buskerud 2 000 1,5 10
Vestfold 1 300 1,2 8
Telemark 1 100 1,4 11
AustAgder 600 1,1 12
VestAgder 1 000 1,2 10
Rogaland 4 700 2,1 13
Hordaland 5 100 2,0 12
Sogn og Fjordane 1 100 1,9 13
Møre og Romsdal 1 600 1,2 17
SørTrøndelag 2 200 1,5 10
NordTrøndelag 1 100 1,6 11
Nordland 2 000 1,7 14
Troms 1 900 2,3 15
Finnmark 1 300 3,4 21
I alt 36 700 1,5 11

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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serveringsvirksomhet at flest bedrifter oppgir at mangel 
på  søkere gjør at de har mislyktes i å rekruttere arbeids
kraft. 18 prosent av bedriftene innen produksjon av mas
kiner og utstyr svarer dette, mens det gjelder 17 prosent 
av bedriftene i de to andre næringene. Målt i antall perso
ner er det likevel innen eiendomsdrift, forretningsmessig 
og faglig tjenesteyting at mangelen på arbeidskraft er 
størst. Her er mangelen estimert til å ugjøre 10 000 perso
ner. Innen bygge og anleggsnæringen er mangelen i vår 
estimert til å utgjøre 6 200 personer. 

Ettersom NAVs bedriftsundersøkelse er en utvalgsun
dersøkelse, vil det være usikkerhet knyttet til estimatene 
på mangel. Usikkerheten kan variere fra næring til 
 næring, og fylke til fylke. I det metodiske vedlegget pre
senteres størrelsen på usikkerheten. 

Industrien  
Den samlede mangelen på arbeidskraft innen industrien 
er i årets bedriftsundersøkelse estimert til 3 100 personer. 
Over halvparten av denne mangelen er i bedrifter innen 
produksjon av maskiner og utstyr, mens det innen pro

duksjon av metallvarer er estimert en mangel på 400 per
soner. 

Vestlandet, Agderfylkene og Hedmark, Oppland og 
Buskerud har den største mangelen på arbeidskraft innen
for industrien. Samlet mangler industribedriftene i disse 
regionene om lag 2 000 personer.  

Bygge og anleggsvirksomhet
Mangelen på arbeidskraft innenfor bygge og anleggs
virksomhet er estimert til 6 200 personer. Målt med 
stramhetsindikatoren er det kun bedriftene innen eien
domsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting som 
opplever et strammere arbeidsmarked. Bedriftene oppgir 
å mangle både fagarbeidere som elektrikere og tømrere, 
men mange bedrifter svarer også at de ikke får tak i inge
niørene de har behov for.

NordNorge og Vestlandsfylkene nord for Rogaland har 
det strammeste arbeidsmarkedet innenfor bygge og an
leggsvirksomhet, med en stramhetsindikator på henholds
vis 4,6 og 4,3 prosent. 

Figur 7: 
Bedrifter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen formell kompetanse 
enn man søkte etter, etter næring. Prosent.
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Varehandel 
Stramhetsindikatoren for varehandelen er i årets bedrifts
undersøkelse estimert til 0,9, og er dermed klart lavere 
enn den totale stramhetsindikatoren. Det mangler nå 
3 200 personer innen denne næringen. Veksten i det pri
vate konsumet var svak i 2011, og vi så også at etterspør
selen etter arbeidskraft falt, målt ved tilgangen på ledige 
stillinger. Selv om det er færre arbeidsledige med bak
grunn fra butikk og salgsarbeid nå enn det var for ett år 
siden, er dette fortsatt en av de vanligste yrkesbakgrun
nene blant de registrerte ledige. Samlet gjør dette at det 
ikke er uventet at bedriftene innen varehandel opplever 
mangel på arbeidskraft som et relativt lite problem sam
menlignet med situasjonen for andre næringer.

eiendomsdrift, forretningsmessig  
og faglig tjenesteyting
Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 
er, med en stramhetsindikator på 4,8, næringen med det 
strammeste arbeidsmarkedet i årets bedriftsundersøkelse. 

Dette er en sammensatt næringsgruppe som blant annet 
omfatter forskjellige typer konsulentvirksomheter, ren
gjøringsbedrifter og bedrifter som driver med utleie av 
arbeidskraft. Den estimerte mangelen på arbeidskraft i 
denne næringen er på 10 000 personer.

Mangelen er høyest i Oslo og Akershus med 2 400, et
terfulgt av Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal med 2 350. Målt som andel av ønsket sysselset
ting, er det i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal, samt i Agderfylkene og Rogaland at arbeids
markedet er strammest. 

Overnattings og serveringsvirksomhet
Bedriftene innen overnattings og serveringsvirksomhet 
er, som tidligere nevnt, blant de som i størst grad oppgir 
å ha rekrutteringsproblemer som skyldes for få kvalifi
serte søkere. Mangelen på arbeidskraft er estimert til å 
utgjøre 2 400 personer i denne næringen. Sett i forhold 
til ønsket sysselsetting er det dermed kun i eiendoms
drift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting og innen 

Figur 8: 
Bedrifter med rekrutteringsproblemer som skyldes for få/ingen kvalifiserte søkere eller om det er andre årsaker, 
etter næring. Prosent.
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bygge og anleggsnæringen at arbeidsmarkedet er stram
mere.

Målt i antall personer, er det i Oslo og Akershus og i 
NordNorge at mangelen er størst. Det er dermed bedrif
tene i NordNorge som opplever det klart strammeste 
 arbeidsmarkedet. Her utgjør mangelen nå 6,8 prosent av 
den ønskede sysselsettingen i næringen.  

Undervisning
Innen undervisning er mangelen estimert til å være på 
1 850 personer. Det utgjør bare 0,9 prosent av den ønskede 
sysselsettingen, og tilsier at arbeidsmarkedet ikke er spe

sielt stramt for denne næringen. Også innen undervisning 
er det i NordNorge at bedriftene har størst problem med å 
få rekruttert arbeidskraften de har behov for. 

Helse og sosialtjenester
Innen helse og sosialtjenester svarer 14 prosent av virk
somhetene at de har rekrutteringsproblemer på grunn av 
for få søkere på stillingene de har lyst ut. Mangelen på ar
beidskraft i denne næringen er estimert til å utgjøre 5 500 
personer, og er størst i NordNorge etterfulgt av Agder
fylkene og Rogaland. Det er særlig sykepleiere det er man
gel på, men også legespesialister og andre helseyrker. 

Tabell 3: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer.

Mangel på arbeids-
kraft i antall 

personer

NAVs 
stramhets- 
indikator

Prosentvis andel med 
rekrutteringsproblem pga 
for få kvalifiserte søkere

Jordbruk, skogbruk og fiske 400 0,5 7
Bergverksdrift og utvinning 300 0,6 15
Industrien 3 100 1,3 12
Nærings og nytelsemidler 300 0,7 9
Tekstil og lærvarer 0 0,3 6
Trevarer 100 0,8 11
Treforedling og grafisk prod. 0 0,1 4
Petroleum og kjemiske prod. 100 0,4 10
Prod. av annen industri 200 0,8 9
Prod. av metallvarer 400 1,2 16
Prod. av maskiner og utstyr 1 600 2,6 18
Prod. av elektriske og optiske produkter 300 1,9 16
Elektrisitet, vann og renovasjon 200 0,6 8
Bygge og anleggsvirksomhet 6 200 3,2 17
Varehandel, motorvognreparasjoner 3 200 0,9 8
Transport og lagring 1 100 0,8 6
Overnattings og serveringsvirksomhet 2 400 2,9 17
Informasjon og kommunikasjon 1 000 1,1 14
Finansierings og forsikringsvirksomhet 200 0,5 6
Eiendomsdrift, forretningsmessig  
og faglig tjenesteyting 10 000 4,8 12

Offentlig forvaltning 800 0,5 8
Undervisning 1 900 0,9 14
Helse og sosialtjeneste 5 500 1,1 14
Personlig tjenesteyting 600 0,6 6
I alt 36 700 1,5 11

nAvs bedriftsundersøKelse
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reKrUTTerIngSPrOBLemer  
FOrdeLT PÅ YrKer

I bedriftsundersøkelsen har vi bedt bedriftene oppgi 
innenfor hvilke yrkesgrupper de har mislyktes i å rekrut
tere arbeidskraft de siste tre månedene, på grunn av at det 
var ingen eller for få kvalifiserte søkere til jobben. De er 
også bedt om å oppgi hvor mange stillinger dette dreier 
seg om. Ved hjelp av svarene på dette spørsmålet bereg
nes mangelen innenfor de enkelte yrkene.

Tabell 6 viser mangel på arbeidskraft innenfor de yrkes
gruppene der mangelen på arbeidskraft er størst. Det fore
ligger ikke beregninger for alle yrkesgrupper. Dette fordi 
det for noen yrker er svært få observasjoner med mangel, 
og disse har også lav mangel. Den estimerte mangelen for 
disse yrkene blir dermed så lav at den rundes av til null.

Tabell 7 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 vil ta hensyn til ulik 
størrelse på yrkesgruppene. Den relative mangelen er 
presentert i form av en stramhetsindikator (se egen ramme 
tidligere i artikkelen). Eksempelvis vil en mangel på 50 
kjemiingeniører være mer virksomhetskritisk som en 
mangel på 50 barnehageassistenter, ettersom arbeidsstyr
ken for den siste gruppen er langt større. Vi ser derfor 
også på forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft 
og ønsket sysselsetting i yrkene og benevner dette som 
stramhetsindikatoren. 

Størst mangel på ingeniør og iktyrker
Bedriftene oppgir størst mangel på arbeidskraft innen in
geniør og iktyrker. Til sammen er mangelen innen denne 

Tabell 4: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer og regioner.

Østfold, 
Vestfold og 
Telemark

Oslo og 
Akershus

Hedmark, 
Oppland og 
Buskerud

Agder- 
fylkene og 
Rogaland

Hordaland, 
Sogn og Fj, 
Møre og Rd

Trøndelag Nord- 
Norge

Hele 
landet

Jordbruk, skogbruk og fiske    50  50  100  50  50  50  400 
Bergverksdrift og utvinning    50    200  50      350 
Industrien totalt  250  200  600  600  850  250  300  3 050 
Nærings og nytelsemidler  50    50  50  100  50  50  350 
Tekstil og lærvarer                 
Trevarer      50          100 
Treforedling og grafisk produksjon                 
Petroleum og kjemisk produksjon                50 
Produksjon av annen industri      50  50  50      200 
Produksjon av metallvarer  50    50  50  100  50  50  400 
Produksjon av maskiner og utstyr  50  100  400  350  450  100  150  1 600 
Produksjon av elektriske  
og optiske produkter  50  50  50  50  100      300 

Elektrisitet, vann og renovasjon          50    50  150 
Bygge og anleggsvirksomhet  950  700  550  1 100  1 450  550  900  6 200 
Varehandel, motorvognreparasjoner  450  800  250  400  650  200  400  3 150 
Transport og lagring  100  350  100  100  200  100  200  1 100 
Overnattings og serveringsvirksomhet  150  600  250  300  300  250  550  2 400 
Informasjon og kommunikasjon  50  300  50  250  150  50  100  950 
Finansierings og forsikringsvirksomhet    50    50  50      250 
Eiendomsdrift, forretningsmessig  
og faglig tjenesteyting  900  2 400  800  1 800  2 350  900  800  10 000 

Offentlig forvaltning  100  100  100  100  150  50  200  800 
Undervisning  150  200  250  250  400  300  350  1 850 
Helse og sosialtjeneste  500  900  600  1 000  900  400  1 150  5 500 
Personlig tjenesteyting  50  150  50  100  100  50  100  550 
I alt  3 700  6 900  3 700  6 300  7 800  3 300  5 100  36 700 

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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typen yrker estimert til å utgjøre 8 000 personer. Mange
len er størst på sivilingeniører og ingeniører innen petro
leum, bergverk og metallurgi, hvor det til sammen er esti
mert en mangel på om lag 1 850 personer. Bedriftene 
oppgir også mangel på ingeniører og sivilingeniører innen 
bygg og anlegg, maskiningeniører, programvareutviklere 
med mer. 

Ingeniør og iktyrker er en yrkesgruppe med svært lav 
arbeidsledighet. Ved utgangen av mars var det 2 600 helt 
ledige innenfor denne gruppen, en nedgang på 15 prosent 
fra mars i fjor. Samtidig ble det lyst ut 2 600 nye ledige 
stillinger innen denne typen yrker bare i mars. I årets tre 
første måneder ble det lyst ut 8 200 ledige stillinger. Dette 
viser at etterspørselen etter ingeniører og iktarbeidere er 
svært høy, samtidig som svært få ledige gjør dette til en 
yrkesgruppe arbeidsgivere ofte vil har problemer med å 
rekruttere.

Mangelen på ingeniører og iktarbeidere er størst på 
Vestlandet.

Stor mangel på sykepleiere
I vårens undersøkelse er sykepleiere det yrket hvor den 
estimerte mangelen er høyest, med en mangel på 2 150 
personer. Inkluderer vi spesialsykepleiere, jordmødre og 
vernepleiere er mangelen på 3 150 personer. Også dette er 
yrker med svært få ledige. Ved utgangen av mars var det 
under 400 registrerte helt ledige med bakgrunn fra et av 
disse yrkene, mens det ble lyst ut mer enn 2 100 ledige 
stillinger.

Det er også mangel på andre yrker innen helse, pleie og 
omsorg, slik som legespesialister, radiografer og andre 
helseyrker. Til sammen er mangelen innen helse, pleie 
og omsorgsyrkene estimert til 6 100 personer. 

Tabell 5: 
Stramhetsindikatoren. resultatene fordelt på næringer og regioner.

Østfold, 
Vestfold og 
Telemark

Oslo og 
Akershus

Hedmark, 
Oppland og 
Buskerud

Agder- 
fylkene og 
Rogaland

Hordaland, 
Sogn og Fj, 
Møre og Rd

Trøndelag Nord- 
Norge

Hele 
landet

Jordbruk, skogbruk og fiske 0,3 1,2 0,4 0,9 0,4 0,3 0,5 0,5
Bergverksdrift og utvinning 0,1 1,5 0,3 0,8 0,3 0,7 0,6 0,6
Industrien totalt 0,6 0,7 1,8 1,4 1,6 1,4 1,7 1,3
Nærings og nytelsemidler 0,4 0,3 1,1 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7
Tekstil og lærvarer 0,0 0,8 0,0 0,4 0,3 0,0 0,7 0,3
Trevarer 0,6 1,1 0,7 0,6 1,0 0,9 1,6 0,8
Treforedling og grafisk produksjon 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,9 0,1
Petroleum og kjemisk produksjon 0,3 0,2 0,7 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4
Produksjon av annen industri 0,6 0,5 0,8 1,0 0,8 1,2 1,3 0,8
Produksjon av metallvarer 1,0 0,7 1,1 1,0 1,4 1,5 2,2 1,2
Produksjon av maskiner og utstyr 1,2 1,8 4,8 2,2 2,2 4,0 5,5 2,6
Produksjon av elektriske  
og optiske produkter 0,9 1,2 1,0 3,5 5,0 1,2 0,5 1,9

Elektrisitet, vann og renovasjon 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6
Bygge og anleggsvirksomhet 3,3 2,1 1,9 3,5 4,3 2,9 4,6 3,2
Varehandel, motorvognreparasjoner 0,8 0,8 0,5 0,8 1,1 0,7 1,3 0,9
Transport og lagring 0,5 1,0 0,6 0,4 0,7 1,0 1,2 0,8
Overnattings og serveringsvirksomhet 1,9 2,9 2,4 2,1 2,1 3,8 6,8 2,9
Informasjon og kommunikasjon 0,8 0,7 0,6 3,0 1,5 0,9 1,9 1,1
Finansierings og forsikringsvirksomhet 0,4 0,3 0,3 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5
Eiendomsdrift, forretningsmessig  
og faglig tjenesteyting 4,3 3,1 3,8 6,9 7,1 5,0 6,5 4,8

Offentlig forvaltning 0,4 0,2 0,4 0,6 0,8 0,5 1,0 0,5
Undervisning 0,5 0,5 1,0 0,9 1,1 1,3 1,5 0,9
Helse og sosialtjeneste 0,7 0,9 0,9 1,4 1,0 1,0 2,0 1,1
Personlig tjenesteyting 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 1,2 0,6
I alt 1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,5 2,2 1,5

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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Bedriftene mangler 5 450 fagarbeidere 
innen industriarbeid

Mangelen på ulike typer fagarbeidere innen industriar
beid er i år estimert til 5 450 personer. Sveisere, energi
montører, anleggsmaskin og industrimekanikere, plate
arbeidere og andre håndverkere er blant yrkene bedriftene 
i størst grad mangler. Mangelen på fagarbeidere innen in
dustrien er størst i Rogaland og Hordaland.

Også mangel på fagarbeidere  
innen bygge og anleggsarbeid
Mange bedrifter oppgir også at de ikke får ansatt så man
ge fagarbeidere innen bygge og anleggsarbeid som de 
har behov for. Mangelen er størst på elektrikere, rørleg
gere og VVSmontører, samt tømrere og snekkere, med 
henholdsvis 900, 750 og 700 personer. Til sammen er 
mangelen estimert til 4 550 personer innen bygge og an
leggsarbeid. Innen bygge og anleggsarbeid er mangelen 
fordelt utover hele landet, men også for denne yrkesgrup
pen er mangelen størst i Rogaland og Hordaland.

Stor mangel på grunnskolelærere  
og førskolelærere
Både grunnskolelærere og førskolelærere er blant yrkene 
hvor mangelen på arbeidskraft er størst, med henholdsvis 

1 000 og 700 personer. Det er også mangel på yrkesfaglæ
rere, lektorer og andre lærere, og til sammen utgjør man
gelen innen undervisningsyrker i år 2 650 personer. Dette 
har lenge vært blant yrkene med lavest arbeidsledighet, 
samtidig som det lyses ut langt flere ledige stillinger enn 
det er arbeidsledige personer. Mangelen på lærere og før
skolelærere er fordelt over hele landet.

mangel på kokker og servitører
Bedriftene innen overnattings og serveringsvirksomhet 
var blant de som i størst grad oppga å ha rekrutteringspro
blem som skyldes for få kvalifiserte søkere på deres stil
linger. Det er særlig kokker og servitører disse bedriftene 
har problemer med å rekruttere, og mangelen på disse to 
yrkene er estimert til henholdsvis 1 000 og 750 personer. 

Bedriftene mangler transportarbeidere
Bedriftene rapporterer også om mangel på ulike typer 
transportyrker. Mangelen er størst på lastebil og vogn
togførere, med 650 personer. Det er også mangel på 
 bussjåfører og trikkeførere, samt skipsmaskinister i 
 vårens bedriftsundersøkelse. Oslo og Akershus har den 
største mangelen på lastebil og vogntogførere og buss
sjåfører og trikkeførere, mens mangelen på skipsmas
kinister er størst på Vestlandet.
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STILLING 2012

Sykepleiere 2 150

Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, 
metallurgi mv.)

1 250

Andre helseyrker 1 200

Andre ingeniører 1 050

Andre håndverkere 1 050

Grunnskolelærere 1 000

Kokker 1 000

Andre salgsmedarbeidere 950

Elektrikere 900

Helsefagarbeidere 800

Servitører 750

Rørleggere og VVSmontører 750

Førskolelærere 700

Butikkmedarbeidere 700

Tømrere og snekkere 700

Legespesialister 650

Spesialsykepleiere 650

Lastebil og trailersjåfører 650

Ingeniører innen petroleum,  
bergverk og metallurgi

600

Telefon og nettselgere 550

Sveisere 550

Energimontører 550

Maskiningeniører 450

Betongarbeidere 450

Andre bygningsarbeidere 450

Anleggsmaskin og industrimekanikere 450

Bygningsingeniører 400

Elektronikkingeniører 400

Platearbeidere 400

Sivilingeniører (elektronikk) 350

Systemanalytikere/arkitekter 350

Programvareutviklere 350

Fengselsbetjenter 350

Isolatører mv. 350

Overflatebehandlere og lakkerere 350

Bussjåfører og trikkeførere 350

Sivilingeniører (industri og produksjon 300

Sivilingeniører (bygg og anlegg) 300

Vernepleiere 300

Yrkesfaglærere 300

Automatikere 300

Renholdere i bedrifter 300

Gatekjøkken og kafémedarbeidere mv. 250

Bilmekanikere 250

Montører av mekaniske produkter 250

Sivilingeniører (maskin  
og marin teknikk)

200

Lektorer mv. (videregående skole) 200

Systemadministratorer/Nettverksansvarlige 200

Nettverks og systemteknikere, IKT 200

Regnskapsmedarbeidere 200

STILLING 2012

Operatører innen næringsmiddelproduksjon 200

Anleggsmaskinførere 200

Ledere av bygge og anleggsvirksomhet 150

Sivilingeniører (telekommunikasjon) 150

Universitets og høyskolelektorer/lærere 150

Applikasjonsprogrammerere 150

Andre programvare og applikasjonsutviklere 150

Elkraftingeniører 150

Eiendomsmeglere og –forvaltere 150

Kontormedarbeidere 150

Frisører 150

Kopper og blikkenslagere 150

Tele og IKTinstallatører 150

Ledere av industriproduksjon mv. 100

Restaurantsjefer 100

Geologer og geofysikere 100

Sivilingeniører (elkraftteknikk) 100

Sivilarkitekter 100

Databasedesignere og administratorer 100

Psykologer 100

Skipsmaskinister 100

Kundebehandlere lån og kreditt 100

Forsikrings- og finansmedarbeidere 100

Bartendere 100

Metalldreiere mv. 100

Serviceelektronikere 100

Bakere, konditorer mv. 100

Montører av elektriske og elektroniske produkter 100

Bil, drosje og varebilførere 100

Kjøkkenassistenter 100

Andre administrative ledere 50

Salgs og markedssjefer 50

Forsknings og utviklingsledere 50

Ledere av logistikk og transport mv. 50

Ledere av IKTenheter 50

Ledere av eldreomsorg 50

Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 50

Andre daglige ledere  
i tjenesteytende virksomheter

50

Matematikere, statistikere mv. 50

Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi 50

Landskapsarkitekter 50

Arealplanleggere 50

Grafiske- og multimediadesignere 50

Jordmødre 50

Tannleger 50

Farmasøyter 50

Spesialister i pedagogikk 50

Spesiallærere / spesialpedagoger 50

Andre språklærere 50

Andre musikklærere 50

Andre lærere 50

Revisorer, regnskapsrådgivere 50

STILLING 2012

Nett og multimediautviklere 50

Sikkerhetsanalytikere mv. 50

Jurister og advokater 50

Journalister 50

Kjemiingeniører 50

Tekniske tegnere 50

Arbeidsleder, bygg og anlegg 50

Radiografer mv. 50

Helsesekretærer 50

Regnskapsførere 50

Forsikringsagenter 50

Innkjøpere 50

Andre yrker innen forretningstjenester 50

Politibetjenter mv. 50

Andre yrker innen offentlig forvaltning 50

Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 50

Sports og aktivitetsinstruktører 50

Sjefskokker 50

Andre yrker innen estetiske fag 50

Driftsteknikere, IKT 50

Internettteknikere 50

Kundebehandlere, bank og postkontor 50

Kundesentermedarbeidere 50

Hotellresepsjonister 50

Logistikkmedarbeidere 50

Reiseledere og guider 50

Kosmetologer mv. 50

Kjøreskolelærere 50

Andre personlige tjenesteytere 50

Butikkavdelingssjefer 50

Barnehage og skolefritidsassistenter mv. 50

Skoleassistenter 50

Andre pleiemedarbeidere 50

Gartnere 50

Melke og husdyrprodusenter 50

Andre dyreoppdrettere og røktere 50

Fiskere 50

Murere 50

Steinhoggere mv. 50

Glassarbeidere 50

Kuldemontører mv. 50

Malere og byggtapetserere 50

Verktøymaker, låsesmeder mv. 50

Trykkere 50

Slaktere, fiskehandlere mv. 50

Møbelsnekkere 50

Operatører innen metallurgiske prosessfag 50

Operatører innen plastprodukter 50

Andre montører 50

Hjelpearbeidere i gartneri mv. 50

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse

Tabell 6: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. Sortert etter antall personer som bedriftene mangler.
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Tabell 7:  estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. I antall personer og stramhetsindikator.  
Sortert etter stramhetsindikator.

STILLING Mangel på arbeidskraft
i antall personer, 2012

Stramhets-
indikator

Andre håndverkere 1 050 62,7 %
Andre helseyrker 1 200 62,1 %
Andre dyreoppdrettere og røktere 50 44,6 %
Sivilingeniører (telekommunikasjon) 150 39,0 %
Forsikrings- og finansmedarbeidere 100 35,2 %
Andre salgsmedarbeidere 950 33,5 %
Databasedesignere og administratorer 100 24,6 %
Isolatører mv. 350 23,2 %
Sivilingeniører (industri og produksjon 300 18,6 %
Andre bygningsarbeidere 450 15,4 %
Montører av mekaniske produkter 250 14,2 %
Andre personlige tjenesteytere 50 14,1 %
Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) 1 250 11,9 %
Overflatebehandlere og lakkerere 350 10,7 %
Andre språklærere 50 10,6 %
Applikasjonsprogrammerere 150 10,6 %
Andre montører 50 9,5 %
Sveisere 550 9,3 %
Sivilingeniører (maskin og marin teknikk) 200 9,3 %
Platearbeidere 400 9,1 %
Sivilingeniører (elektronikk) 350 8,7 %
Energimontører 550 8,2 %
Andre ingeniører 1 050 7,5 %
Fengselsbetjenter 350 7,5 %
Telefon og nettselgere 550 7,3 %
Hjelpearbeidere i gartneri mv. 50 7,3 %
Legespesialister 650 7,2 %
Systemadministratorer/Nettverksansvarlige 200 7,0 %
Betongarbeidere 450 6,7 %
Andre yrker innen forretningstjenester 50 6,3 %
Steinhoggere mv. 50 6,3 %
Maskiningeniører 450 5,5 %
Nettverks og systemteknikere, IKT 200 5,3 %
Servitører 750 5,1 %
Metalldreiere mv. 100 5,0 %
Sivilingeniører (elkraftteknikk) 100 5,0 %
Bakere, konditorer mv. 100 4,8 %
Yrkesfaglærere 300 4,6 %
Rørleggere og VVSmontører 750 4,5 %
Internettteknikere 50 4,4 %
Kokker 1 000 4,3 %
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 300 4,0 %
Automatikere 300 3,7 %
Glassarbeidere 50 3,6 %
Slaktere, fiskehandlere mv. 50 3,6 %
Sikkerhetsanalytikere mv. 50 3,5 %
Reiseledere og guider 50 3,5 %
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 600 3,4 %
Kjemiingeniører 50 3,4 %
Elektronikkingeniører 400 3,4 %
Matematikere, statistikere mv. 50 3,3 %
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Tabell 7:  estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. I antall personer og stramhetsindikator.  
Sortert etter stramhetsindikator.

STILLING Mangel på arbeidskraft
i antall personer, 2012

Stramhets-
indikator

Vernepleiere 300 3,2 %
Bussjåfører og trikkeførere 350 3,1 %
Elektrikere 900 3,0 %
Systemanalytikere/arkitekter 350 3,0 %
Programvareutviklere 350 3,0 %
Elkraftingeniører 150 3,0 %
Sykepleiere 2150 2,8 %
Kopper og blikkenslagere 150 2,8 %
Spesialsykepleiere 650 2,8 %
Nett og multimediautviklere 50 2,7 %
Tele og IKTinstallatører 150 2,5 %
Restaurantsjefer 100 2,5 %
Lastebil og trailersjåfører 650 2,4 %
Gatekjøkken og kafémedarbeidere mv. 250 2,4 %
Førskolelærere 700 2,4 %
Møbelsnekkere 50 2,3 %
Bygningsingeniører 400 2,3 %
Bartendere 100 2,2 %
Farmasøyter 50 2,1 %
Skipsmaskinister 100 2,1 %
Serviceelektronikere 100 2,0 %
Montører av elektriske og elektroniske produkter 100 2,0 %
Anleggsmaskin og industrimekanikere 450 1,9 %
Geologer og geofysikere 100 1,8 %
Landskapsarkitekter 50 1,7 %
Kuldemontører mv. 50 1,7 %
Hotellresepsjonister 50 1,6 %
Andre programvare og applikasjonsutviklere 150 1,6 %
Tekniske tegnere 50 1,6 %
Operatører innen plastprodukter 50 1,6 %
Spesialister i pedagogikk 50 1,6 %
Andre yrker innen estetiske fag 50 1,5 %
Tømrere og snekkere 700 1,5 %
Forsknings og utviklingsledere 50 1,5 %
Spesiallærere / spesialpedagoger 50 1,5 %
Psykologer 100 1,5 %
Kundesentermedarbeidere 50 1,5 %
Ledere av bygge og anleggsvirksomhet 150 1,5 %
Sivilarkitekter 100 1,4 %
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi 50 1,4 %
Kjøreskolelærere 50 1,4 %
Andre musikklærere 50 1,4 %
Jordmødre 50 1,3 %
Gartnere 50 1,3 %
Bilmekanikere 250 1,3 %
Ledere av eldreomsorg 50 1,2 %
Ledere av IKTenheter 50 1,2 %
Eiendomsmeglere og –forvaltere 150 1,2 %
Verktøymaker, låsesmeder mv. 50 1,2 %
Murere 50 1,2 %
Operatører innen næringsmiddelproduksjon 200 1,2 %
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Tabell 7:  estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. I antall personer og stramhetsindikator.  
Sortert etter stramhetsindikator.

STILLING Mangel på arbeidskraft
i antall personer, 2012

Stramhets-
indikator

Grunnskolelærere 1000 1,2 %
Radiografer mv. 50 1,2 %
Sports og aktivitetsinstruktører 50 1,2 %
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 50 1,1 %
Frisører 150 1,1 %
Butikkavdelingssjefer 50 1,1 %
Arealplanleggere 50 1,1 %
Andre lærere 50 1,0 %
Helsefagarbeidere 800 0,9 %
Trykkere 50 0,9 %
Anleggsmaskinførere 200 0,9 %
Sjefskokker 50 0,8 %
Tannleger 50 0,8 %
Universitets og høyskolelektorer/lærere 150 0,8 %
Regnskapsmedarbeidere 200 0,8 %
Lektorer mv. (videregående skole) 200 0,8 %
Logistikkmedarbeidere 50 0,8 %
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 50 0,8 %
Kundebehandlere, bank og postkontor 50 0,8 %
Kjøkkenassistenter 100 0,8 %
Grafiske- og multimediadesignere 50 0,8 %
Andre administrative ledere 50 0,7 %
Ledere av industriproduksjon mv. 100 0,7 %
Malere og byggtapetserere 50 0,6 %
Andre yrker innen offentlig forvaltning 50 0,6 %
Fiskere 50 0,6 %
Kosmetologer mv. 50 0,6 %
Innkjøpere 50 0,6 %
Forsikringsagenter 50 0,5 %
Renholdere i bedrifter 300 0,5 %
Operatører innen metallurgiske prosessfag 50 0,5 %
Arbeidsleder, bygg og anlegg 50 0,4 %
Politibetjenter mv. 50 0,4 %
Kundebehandlere lån og kreditt 100 0,4 %
Butikkmedarbeidere 700 0,4 %
Bil, drosje og varebilførere 100 0,4 %
Salgs og markedssjefer 50 0,3 %
Skoleassistenter 50 0,3 %
Helsesekretærer 50 0,3 %
Jurister og advokater 50 0,3 %
Ledere av logistikk og transport mv. 50 0,3 %
Revisorer, regnskapsrådgivere 50 0,3 %
Kontormedarbeidere 150 0,3 %
Driftsteknikere, IKT 50 0,3 %
Journalister 50 0,2 %
Regnskapsførere 50 0,2 %
Melke og husdyrprodusenter 50 0,2 %
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 50 0,2 %
Andre pleiemedarbeidere 50 0,1 %
Barnehage og skolefritidsassistenter mv. 50 0,0 %

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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metodisk vedlegg

Utvalg

I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av bedrifter fra 
Bedrifts og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). Utval
get trekkes tilfeldig, men alle bedrifter med mer enn 400 
ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle bedrifter med 
mer enn 100 ansatte i næringene offentlig forvaltning, 
undervisning, helse og sosialtjenester og personlig tje
nesteyting med i utvalget. Dette fordi dette ofte er bedrif
ter som skiller seg fra andre, som for eksempel sykehus, 
når det gjelder hvilke yrker de etterspør.

Størrelsen på utvalget er bestemt slik at det skal sikres 
representativitet på alle næringer (2sifret NACE) innen
for hvert fylke. Dette innebærer stor variasjon i antall 
 bedrifter mellom de ulike næringene. Det trekkes et ut
valg som med 90 prosent sannsynlighet skal fastslå et 
punkt estimat som ligger innenfor et konfidensintervall på 
10 prosent for et ja/neispørsmål. 

Innsamling av data
Det stilles i alt fem spørsmål i undersøkelsen, se spørre
skjema i slutten av vedlegget. De uttrukne bedriftene blir 
bedt om å svare på internett, postalt eller telefonisk. Det 
vanligste er at bedriftene svarer på internett. Spørsmålene 
i undersøkelsen gir anslag på bedriftenes sysselsettings
forventninger for det kommende året, og om bedriften har 
rekrutteringsproblem innenfor spesifikke yrker.

analyse

I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal presen
teres i form av andeler, og ikke absoluttverdier, vektes 
resultatene. Et eksempel på en slik problemstilling er 
kartlegging av andel bedrifter som forventer syssel
settingsvekst i det kommende år. Ettersom næringene 
 varierer i størrelse er det nødvendig å tildele de store 
 næringene mer vekt enn de små. Vektingen konstrueres ut 
fra forholdet mellom antall bedrifter i næringen og antall 
bedrifter totalt. Ettersom utvalget er overrepresentert av 
store bedrifter må resultatene innenfor hver næring og 
hvert fylke vektes også i forhold til andelen små og store 
bedrifter i populasjonen.

Mangel på arbeidskraft estimeres ved hjelp av en mo
dell 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 utval
get.

Figur 1: 
estimert mangel på arbeidskraft med 
konfidensintervaller. regionale resultater. 
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Figur 2: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens
intervaller. næringsvise resultater for hele landet. 
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Usikkerhet

Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo mer 
detaljert kjennetegn det søkes på, dess større er usikker
heten knyttet til estimatet. For eksempel er det større 
usikkerhet knyttet til estimatene for yrker enn det vil 
være for næringer. Dette fordi det er færre bedrifter som 
har oppgitt mangel for et yrke enn innen en næring, og 
estimatet blir dermed mer følsomt dersom en bedrift opp
gir svært høy mangel i forhold til de andre.

NAV har beregnet konfidensintervall for estimert man
gel på arbeidskraft. Den faktiske mangel vil med 95 pro
sent sannsynlighet ligge innenfor de respektive konfidens-
intervallene som er presentert i figurene. 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 konfidensinter
valler.

SPØrreSKjema
1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag? 
(Ta med disse gruppene: Fast ansatte, midlertidig ansatte, lærlinger, permitterte, personer på arbeids-
markedstiltak som dere har lønnsutgifter for og personer som er utleid til andre virksomheter, men som  
er ansatt hos dere. 
Følgende tas ikke med: Innleid arbeidskraft.

Antall ansatte i dag:

2. Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år?
Ta med de samme gruppene som i spørsmål 1. Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag.

Sett kun ett kryss.
Flere enn i dag       Like mange som i dag         Færre enn i dag  

3. Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene?
Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året.  
Med mislyktes menes her at bedriften aktivt har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e)  
ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. 

Ja     Gå til spørsmål 4.

Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen  
med lavere eller annen formell kompetanse    Gå til spørsmål 4.

Nei    Du skal ikke besvare spørsmål 4 og 5.

4. Hva skyldes dette:
  Ingen/for få kvalifiserte søkere   (Gå til spørsmål 5)
  Annet

5. Innen hvilke yrker har dere mislyktes i å rekruttere arbeidskraft,  
og hvor mange stillinger dreier det seg om?
Spesifiser hvilke yrker det gjelder. Ta både med stillinger hvor dere ikke har fått ansatt noen og stillinger hvor 
dere har måttet ansette personer med lavere eller andre kvalifikasjoner enn dere søkte etter. Hvis dere for 
eksempel har søkt etter en førskolelærer, men i stedet har måttet ansette en assistent, skal dere føre opp én 
førskolelærer. Korttidsengasjement på under 4 uker skal ikke tas med.
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662 000 tapte årsverk i 2011

Av Jorunn Furuberg, Xu Cong Qiu og olA Thune

Samandrag

I 2011 gjekk til saman 662 000 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dette er ein auke 
på 7 000 årsverk frå 2010, og i underkant av 46 000 årsverk samanlikna med 2005. I perioden frå 2005 har veksten 
særleg kome i den gruppa vi no definerer som personar med nedsett arbeidsevne. I 2011 gjekk i underkant av 180 000 
årsverk tapt blant personar i denne gruppa, dette svarar til 27 prosent av alle dei tapte årsverka. Veksten i denne 
gruppa har kome blant både kvinner og menn og i alle aldersgrupper. 

Mykje av den samla veksten i tapte årsverk skuldast demografiske endringar. Dersom folkemengda ikkje hadde endra 
seg frå 2005 til 2011, ville vi faktisk ha observert ein nedgang i talet på tapte årsverk med 18 000 i perioden. Dei alders-
justerte tala viser ein nedgang i talet på tapte årsverk i dei fleste aldersklassane 40 år og under, og for alle aldrar over 
53 år. I alderen 41–53 år viser dei aldersjusterte tala ein auke i talet på tapte årsverk.

Rekna i prosent av folkemengda er summen av tapte årsverk uendra på 19,7 prosent frå 2010 til 2011. Nedgang i ar-
beidsløysa har ført til at færre årsverk har gått tapt på grunn av mangel på ordinært arbeid. Samstundes har det vore 
ein auke i tapte årsverk på grunn av dårleg helse. 

Det har vore ein vekst i tapte årsverk blant kvinner det siste året, og ein nedgang blant menn. Nedgangen blant menn 
skuldast først og fremst færre tapte årsverk på grunn av mangel på ordinært arbeid. 

InnleIIng
I NAV sine statistikkar over arbeidslause, sjukefråvær og 
uførepensjon kjem det ikkje fram kor mange som kombi-
nerer ulike former for stønader eller som har graderte 
stønader. I den offentlege debatten blir ofte talet på mot-
takarar av ulike stønader summert og presentert som eit 
tal på kor mange som står utanfor arbeidslivet. Dei siste 
åra har NAV difor laga estimat over tapte årsverk som 
følgje av dårleg helse og mangel på ordinært arbeid. Desse 
estimata tek omsyn til at mange har graderte ytingar og 
mange kombinerer ulike trygder eller arbeid og trygd. 
Estimatet over tapte årsverka gir eit bilete på kor mange 
tapte årsverk som skuldast dårleg helse og/eller arbeids-
løyse.

Når vi i denne artikkelen brukar omgrepet tapte års-
verk, er ikkje dette eit utrykk for at vi meiner at det er rea-
listisk eller ønskeleg at alle desse årsverka kunne vore ar-
beidde årsverk. Det vil alltid vera slik at ein del av 
folkemengda i yrkesaktiv alder ikkje har helse til å kunna 
arbeida. Det er også urealistisk å tenkja seg ein situasjon 
heilt utan arbeidsløyse. 

I denne artikkelen ser vi på utviklinga i talet på tapte 
årsverk i 2005, 2009, 2010 og 2011. Vi prøver å svara på 
spørsmål som: Har talet på tapte årsverk endra seg når vi 
samanliknar desse åra? Kor mykje har endringa i alders-

samansetjinga i folkemengda å seia for utviklinga i talet 
på tapte årsverk? Er det forskjell i utviklinga mellom 
kvinner og menn? Er det slik at personane som bidreg til 
dei tapte årsverka står permanent utafor arbeidslivet?

lIten auke I talet på tapte årSverk
I 2011 gjekk til saman 662 000 årsverk tapt som følgje av 
dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid, jamfør figur 
1. Dette er ein auke på i underkant av 46 000 årsverk, eller 
7,4 prosent, samanlikna med 2005. Frå 2010 til 2011 auka 
talet på tapte årsverk frå 655 000 til 662 000, eller 1,1 
prosent. 

Flest årsverk går tapt på grunn av uførepensjon. Tapte 
årsverk på grunn av uførepensjon har halde seg relativt 
stabilt når vi ser perioden frå 2005 til 2011 under eitt. I 
2011 gjekk i underkant av 281 000 årsverk tapt i katego-
rien uførepensjon. Dette er ein auke på 3 100 årsverk, el-
ler 1,1 prosent frå 2010. I perioden frå 2005 til 2009 var 
det ein nedgang i talet på tapte årsverk i kategorien uføre-
pensjon på om lag 5000 årsverk, medan det har vore ein 
liten auke dei to siste åra. Utviklinga innan uførepensjon 
fram til 2010 må sjåast i samanheng med auken i talet på 
tapte årsverk i kategorien tidsavgrensa uførestønad, som 
blei innført som ei ny ordning i 2004. Frå 2005 til 2009 
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data og definisjonar

Dei seinaste åra har NAV kvart år estimert talet på tapte års-
verk som følgje av dårleg helse eller mangel på ordinært ar-
beid. Tala i denne artikkelen baserer seg på individdata over 
alle personar som i løpet av åra 2005, 2009, 2010 og 2011 
hadde ein eller fleire av følgjande stønader/arbeidsmarknads-
statusar:

- varig uførepensjon
- tidsavgrensa uførestønad (t.o.m. februar 2010)
- rehabiliteringspengar (t.o.m. februar 2010)
-  yrkesvalhemma /nedsett arbeidsevne (med og utan 

attføringspengar, t.o.m. februar 2010)
-  nedsett arbeidsevne (f.o.m. mars 2010, med og utan 

arbeidsavklaringspengar)
- sjukefråvær
- heilt arbeidslaus (med og utan dagpengar)
- delvis arbeidslaus (med og utan dagpengar) 
- deltakar på ordinære arbeidsmarknadstiltak. 

For varig uførepensjon, tidsavgrensa uførestønad og rehabi-
literingspengar er det nytta individdata for behaldninga ved 
utgangen av kvart kvartal. For sjukefråvær er det nytta data 
over alle sjukefråvær i kvart kvartal. For personar med ned-
sett arbeidsevne, heilt arbeidslause, delvis arbeidslause og 
ordinære tiltaksdeltakarar er det nytta individdata for be-
haldninga ved utgangen av kvar månad. 

I mars 2010 blei det innført ein ny stønad, arbeidsavkla-
ringspengar. Alle som ved utgangen av februar 2010 mottok 
tidsavgrensa uførestønad, rehabiliteringspengar eller attfø-
ringspengar gjekk frå mars 2010 over til å motta arbeidsav-
klaringspengar. Samstundes blei gruppa som er definert som 
”personar med nedsett arbeidsevne” utvida til også å inklu-
dera alle mottakarar av arbeidsavklaringspengar. I våre data 
har vi difor slått saman tapte årsverk for personar som mot-
tok tidsavgrensa uførestønad og rehabiliteringspengar i dei 
to første månadene i 2010 med alle i gruppa med nedsett ar-
beidsevne. Når vi i artikkelen samanliknar tal over personar 
med nedsett arbeidsevne i 2011 og 2010 med tal for tidlegare 
år, samanliknar vi med summen av tapte årsverk innan tids-
avgrensa uførestønad, rehabiliteringspengar og yrkesval-
hemma/personar med nedsett arbeidsevne.

Ved å kopla saman datamaterialet på individnivå er det 
justert for at fleire av desse personane mottek meir enn ein 
stønad på eit og same tidspunkt. Det er til dømes ikkje uvan-
leg at ein person mottek arbeidsavklaringspengar (til dømes 
50 prosent) og uførepensjon (til dømes 50 prosent) samstun-
des. Ved å kopla individopplysningar om arbeidsavklarings-
pengar med uføreregisteret, vil denne personen berre telja 
som eit tapt årsverk, og ikkje som to personar tapt, som ville 
vore tilfelle dersom ein ikkje kopla registra. Ein person vera 
registrert i fleire register samstundes. Til dømes kan ein heilt 
arbeidslaus vera sjukmeldt, og ein person som er 100 prosent 
ufør kan samstundes vera i eit tiltak for personar med nedsett 
arbeidsevne. I tilfeller der summen av alle registreringane 
overstig eit årsverk per person, har vi prioritert kva for ord-
ning årsverket skal telja med i slik:

Uførepensjon er prioritert over nedsett arbeidsevne, deret-
ter følgjer sjukefråvær, heilt arbeidslaus, delvis arbeidslaus 
og til slutt ordinær tiltaksdeltakar.

Det er heller ikkje uvanleg for ein stønadsmottakar å ha 
ein gradert stønad, og mange arbeider noko ved sida av ein 
gradert stønad. Når vi estimerer dei tapte årsverka, tek vi 
utgangspunkt i kor stor del av ein full trygdeyting dei eins-
kilde har, det vil seia at vi må redusera for arbeid for dei som 
mottek graderte ytingar. For personar som arbeider ved sida 
av 100 prosent trygdeyting har vi ikkje redusert for arbeid. 
Kor stor del av eit årsverk ein stønadsmottakar bidrar med, er 
estimert på grunnlag av den såkalla graderingsandelen i 
sakshandsamingssystemet for uføreytingar og rehabilite-
ringspengar. Mottakarar av dagpengar, arbeidsavklarings-
pengar og tidlegare også mottakarar av attføringspengar, 
sender kvar 14. dag inn eit meldekort til NAV der dei opply-
ser om kor mykje dei eventuelt har arbeidd dei siste to vekene. 
Opplysningane frå meldekorta er brukt til å estimera kor stor 
prosentdel av eit årsverk delvis arbeidslause, mottakarar av 
attføringspengar og mottakarar av arbeidsavklaringspengar 
bidreg med. Delvis arbeidslause utan dagpengar fører ikkje 
opp arbeidet på meldekortet, slik at det for denne gruppa er 
lagt til grunn at dei bidreg med like stor prosentdel av eit 
årsverk som gjennomsnittet for delvis arbeidslause med dag-
pengar. 

Det er vidare lagt til grunn at alle som tek del i ordinære 
tiltak eller tiltak for personar med redusert arbeidsevne, gjer 
dette på heiltid dersom dei ikkje samstundes er mottakar av 
stønader frå NAV.

Tapte årsverk til sjukefråvær er estimert med bakgrunn i 
individdata i sjukefråværsstatistikken. Denne statistikken 
omfattar legemeldt sjukefråvær for alle arbeidstakarar busett 
i Noreg med arbeidsforhold registrert i Aa-registeret.

Talet på tapte årsverk kjem fram ved å summera saman på 
individnivå årsverk som i løpet av eit år anten heilt eller del-
vis mottok ein eller fleire av stønadene nemnd innleiingsvis, 
eller som heilt eller delvis var i ein av dei nemnde arbeidssø-
kjarstatusane. 

Talet på tapte årsverk gir dermed uttrykk for talet på års-
verk som går tapt i produksjonen av varer og tenester, som 
følgje av arbeidsløyse eller helseproblem blant personar i al-
deren 16– 67 år.

Dei aldersjusterte tala over tapte årsverk ( 2011a )  
er laga ved å rekna ut raten for tapte årsverk for  
eittårige aldersgrupper i gjennomsnitt for 2011, 

Desse ratane er multiplisert med talet på personar i dei 
same aldersgruppene i gjennomsnitt for 2005. Dette gir:
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auka talet på tapte årsverk i kategorien tidsavgrensa ufø-
restønad med i overkant av 29 000 årsverk. 

Blant mottakarar av rehabiliteringspengar auka tapte 
årsverk frå 2005 med 1 200 til 43 000 i 2009. Tapte års-
verk blant yrkesvalhemma/personar med nedsett arbeids-
evne minka med 10 000 til 69 000 i 2009.

I mars 2010 blei det innført ei ny ordning, arbeidsav-
klaringspengar, som erstattar tidlegare rehabiliterings-
pengar, tidsavgrensa uførestønad og attføringspengar. 
Utviklinga blant personar med nedsett arbeidsevne frå og 
med 2010 kan difor best samanliknast med utviklinga i 
summen av talet på mottakarar av desse stønadane samt 
personar som var registrert hos NAV som yrkesvalhemma 
/ personar med nedsett arbeidsevne utan trygdeytingar frå 
NAV for perioden før 2010. I 2011 gjekk i underkant av 
180 000 årsverk tapt i kategorien nedsett arbeidsevne. 
Dette er ein auke på 10 400 årsverk, eller 6,1 prosent, 
samanlikna med 2010. Tapte årsverk blant personar med 
nedsett arbeidsevne har auka i heile perioden vi ser på, frå 
2005 til 2011 har det vore ein auke på 35,5 prosent. I 2011 
utgjer kategorien nedsett arbeidsevne 27 prosent av alle 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel på or-
dinært arbeid. 

I 2011 gjekk vel 103 800 årsverk tapt på grunn av sju-
kefråvær, dette er om lag uendra frå året før. I første 
halvår 2011 auka sjukefråværet for så å gå kraftig ned ut-
over i andre halvår.

Tapte årsverk på grunn av mangel på ordinært arbeid 
varierer over konjunkturane. I 2011 gjekk i underkant av 
97 000 årsverk tapt som følgje av mangel på ordinært ar-
beid (summen av heilt ledige, delvis ledige og ordinære 
tiltaksdeltakarar). Dette er ein nedgang på 6 prosent sam-
anlikna med 2010, og skuldast betringa på arbeidsmark-
naden som førte til nedgang i arbeidsløysa. 

dårleg helSe fører tIl mange  
tapte årSverk blant kvInner
I 2011 gjekk i overkant av 360 000 årsverk tapt blant 
kvinner, medan menn stod for i underkant av 302 000 
tapte årsverk, jamfør figur 2. Det er særleg dårleg helse 
som fører til mange tapte årsverk blant kvinner. Dette 
gjeld også for menn, men mangel på ordinært arbeid er ei 
viktigare årsak til tapte årsverk blant menn enn blant 
kvinner. 

Figur 1: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller 
mangel på ordinært arbeid for personar i alderen 
16-67 år. årsgjennomsnitt*.

KJelde: nAv

*  Kategorien nedsett arbeidsevne i 2010 inkluderer personar med 
tidsavgrensa uførestønad og mottakarar av rehabiliteringspengar for januar 
og februar 2010.
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Figur 2: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller 
mangel på ordinært arbeid for kvinner og menn i 
alderen 16-67 år. årsgjennomsnitt. 2011. 
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Demografiske endringar har mykje å seia for utviklinga 
i talet på tapte årsverk. Samla utgjer tapte årsverk blant 
personar i alderen 16–67 år 19,7 prosent av folkemengda i 
same aldersgruppe i 2011. Dette er same prosentdelen 
som i 2010, og viser at veksten i talet på tapte årsverk det 
siste året svarar til veksten i folkemengda. Utviklinga 
blant kvinner og menn er likevel ulik. Medan prosentde-
len tapte årsverk går ned blant menn er det ein liten auke 
blant kvinner. Både for kvinner og menn ser vi og ein 
vekst i prosentdelen tapte årsverk det siste året innan kate-
gorien nedsett arbeidsevne. 

Blant kvinner har prosentdelen tapte årsverk auka frå 
21,6 i 2010 til 21,9 i 2011. Det er likevel lågare enn i 2005 
då prosentdelen var 22,1. Tapte årsverk i kategorien ned-
sett arbeidsevne har auka med 0,3 prosentpoeng det siste 
året, medan årsverk innan uførepensjon og sjukefråvær 
har halde seg uendra. Når vi ser perioden 2005–2011 un-
der eitt, har tapte årsverk på grunn av dårleg helse(summen 
av uførepensjon, nedsett arbeidsevne og sjukefråvær) 
auka frå 18,4 prosent i 2005 til 19,3 prosent i 2011. Det har 
vore ein nedgang i tapte årsverk innan uførepensjon i 
denne perioden, men vekst i prosentdelen tapte årsverk i 
kategorien nedsett arbeidsevne .

I 2011 utgjorde tapte årsverk blant menn i alderen 16–
67 år 17,5 prosent av folkemengda i same aldersgruppe. 
Dette er ein nedgang på 0,4 prosentpoeng frå 2010. Ned-
gangen skuldast først og fremst ein nedgang i arbeidsløysa 
som har ført til at færre årsverk har gått tapt på grunn av mangel på ordinært arbeid. Tapte årsverk på grunn av 

sjukefråvær og innan kategorien uførepensjon har begge 
gått tilbake med 0,1 prosentpoeng frå 2010, medan tapte 
årsverk i kategorien nedsett arbeidsevne har auka med 0,2 
prosentpoeng i same periode. Samanlikna med 2005, har 
prosentdelen tapte årsverk vorte redusert frå med 0,6 pro-
sentpoeng, frå 18,1 prosent til 17,5 prosent.

demografISke endrIngar bak 
vekSten I tapte årSverk 
Ved å aldersjustera dei tapte årsverka i 2011 i høve til fol-
kemengda i 2005, får vi eit uttrykk for kor mange årsverk 
som ville gått tapt i 2011 dersom folkemengda ikkje hadde 
endra seg mellom desse to åra. 

Samla viser dei aldersjusterte tala for tapte årsverk ein 
nedgang på i underkant av 18 000 frå 2005 til 2011. Dette 
tyder at dersom folkemengda ikkje hadde endra seg i 
denne perioden, ville vi fått ein nedgang i talet på tapte 
årsverk på i underkant av 18 000. Figur 5 viser tapte års-
verk i prosent av folkemengda i 2011 og i 2005, fordelt på 
eittårige aldersgrupper. Nedgangen i det samla talet på 
aldersjusterte årsverk kjem først og fremst av at prosent-
delen tapte årsverk er lågare blant dei eldre i 2011 enn i 
2005. Alle årsklassar frå 54 år og oppover har ein nedgang 

Figur 3:. 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller 
mangel på ordinært arbeid for kvinner 16–67 år. 
prosent av folkemengda.

KJelde: nAv

*  Tal for før mars 2010 inkluderer personar med tidsavgrensa uførestønad, 
mottakarar av rehabiliteringspengar og personar registrert hos NAV som 
yrkesvalhemma / personar med nedsett arbeidsevne
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Figur 4: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller 
mangel på ordinært arbeid for menn 16–67 år. 
prosent av folkemengda.

KJelde: nAv

*  Tal for før mars 2010 inkluderer personar med tidsavgrensa uførestønad, 
mottakarar av rehabiliteringspengar og personar registrert hos NAV som 
yrkesvalhemma/personar med nedsett arbeidsevne
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i talet på tapte årsverk som prosent av folkemengda. Også 
dei fleste årsklassane 40 år og under har færre tapte års-
verk i prosent av folkemengda, medan det har vore ein 
auke i dei fleste årsklassane frå 41 til 53 år. 

Frå 2010 til 2011 viser aldersjusterte tal ein nedgang i 
tapte årsverk på om lag 2 200. Dette tyder at dersom det 
ikkje hadde vore endringar i folkemengda frå 2010 til 
2011, ville vi ha observert ein nedgang i talet på tapte års-
verk med 2 200. 

nedgang I arbeIdSløySa har ført 
tIl færre tapte årSverk blant unge 
under 30 år
Frå 2010 til 2011 har det vore ein liten nedgang i det samla 
talet på tapte årsverk for alle aldersgrupper under 30 år. 
Dette skuldast færre tapte årsverk på grunn av mangel på 

Figur 6: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid for personar under 30 år, etter alder. 
prosent av folkemengda.

KJelde: nAv
*  Tal for før mars 2010 inkluderer personar med tidsavgrensa uførestønad, mottakarar av rehabiliteringspengar og personar registrert  

hos NAV som yrkesvalhemma/personar med nedsett arbeidsevne

Figur 5: 
tapte årsverk i 2005  og i 2011 i prosent av 
folkemengda, fordelt på eittårige aldersklassar. 
personar i alderen 16-66 år

KJelde: nAv
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ordinært arbeid. Medan betring på arbeidsmarknaden har 
ført til færre tapte årsverk blant dei unge, har det vore ein 
auke i talet på tapte årsverk på grunn av dårleg helse blant 
dei i alderen 20–29 år. Dette skuldast først og fremst ein 
auke i tapte årsverk i kategorien nedsett arbeidsevne. I 
alderen 20–24 år har tapte årsverk i denne kategorien 
auka frå 4,1 prosent i 2010 til 4,5 prosent i 2011. I alders-
gruppa 25–29 år har det tilsvarande vore ein auke frå 5,2 
prosent til 5,5 prosent. 

fleIre tapte årSverk blant 
40-årIngane
Figur 7 viser at summen av tapte årsverk blant personar i 
alderen 30–39 år er uendra frå i fjor med til saman 16,4 
prosent. Samanlikna med 2005 er det ein nedgang på 0,3 
prosentpoeng. Nedgangen skuldast at færre årsverk går 
tapt på grunn av mangel på ordinært arbeid. Ser vi på dei 
som er årsverka som er tapt på grunn av helserelaterte 
problem, har det vore ein auke frå 12,2 prosent i 2005 til 
12,3 prosent i 2010 og 12,5 prosent i 2011. Når vi ser heile 
perioden under eitt, har det særleg vore ein auke i talet på 
tapte årsverk i kategorien nedsett arbeidsevne.

Blant personar i alderen 40–49 år har prosentdelen 
tapte årsverk auka frå 19,5 prosent i 2010 til 19,7 prosent i 
2011. Samanlikna med 2005 har det vore ein auke på 0,3 

prosentpoeng. Auken skuldast ein vekst i tapte årsverk på 
grunn av dårleg helse. Tapte årsverk i kategorien uføre-
pensjon gjekk i denne aldersgruppa ned frå 7,0 prosent i 
2005 til 5,7 prosent i 2009 og 2010, for så å auka til 5,9 
prosent i 2011. I heile perioden har det vore ein vekst i 
tapte årsverk i kategorien nedsett arbeidsevne. Denne ut-
viklinga må sjåast i samanheng med ordninga tidsav-
grensa uførestønad som blei innført i 2004 og som blei 
utfasa etter innføringa av arbeidsavklaringspengar i 2010 
(Bragstad med fleire 2011).

nedgang I tapte årSverk blant 
perSonar 62 – 67 år
Blant personar i alderen 50–61 år har prosentdelen tapte 
årsverk samla auka marginalt frå 27,5 prosent i 2010 til 
27,6 prosent i 2011. Samanlikna med 2005 er det ein ned-
gang på 0,7 prosentpoeng. Auken skuldast at fleire årsverk 
i denne aldersgruppa går tapt i kategorien nedsett arbeids-
evne, 5,9 prosent i 2011 mot 5,6 prosent i 2010 og 3,9 
prosent i 2005. Tapte årsverk i kategorien uførepensjon 
har gått ned i heile perioden vi ser på for denne alders-
gruppa.

Frå 2011 er det mogeleg å ta ut alderspensjon frå og 
med 62-års alder på visse vilkår. Ordninga med avtale-
festa pensjon er også tilgjengeleg for mange i denne al-

Figur 7: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel 
på ordinært arbeid for personar 30 –49 år, etter 
alder. prosent av folkemengda 

KJelde: nAv

*  Tal for før mars 2010 inkluderer personar med tidsavgrensa uførestønad, 
mottakarar av rehabiliteringspengar og personar registrert hos NAV som 
yrkesvalhemma/personar med nedsett arbeidsevne
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Figur 8: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel 
på ordinært arbeid for personar 50–67 år, etter 
alder. prosent av folkemengda

KJelde: nAv

*  Tal for før mars 2010 inkluderer personar med tidsavgrensa uførestønad, 
mottakarar av rehabiliteringspengar og personar registrert hos NAV som 
yrkesvalhemma/personar med nedsett arbeidsevne
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dersgruppa. For ein del personar som har dårleg helse, el-
ler er i ein usikker situasjon på arbeidsmarknaden, kan 
alderspensjon tenkjast å vera eit alternativ til andre tryg-
deordningar. Dette, saman med demografiske endringar, 
kan vera ei mogeleg forklaring til at tapte årsverk i denne 
aldersgruppa har gått ned med eitt prosentpoeng frå 34,8 i 
2010 til 33,8 i 2011. Nedgangen i tapte årsverk skuldast 
nedgang i kategorien uførepensjon.

1,5 mIllIonar perSonar er med I 
grunnlagStala for tapte årSverk
Mange personar bidreg til dei tapte årsverka, jamfør ta-
bell 1. Til saman har over 1,5 millionar unike personar 
tapt heile eller deler av arbeidsåret på grunn av dårleg 
helse eller mangel på ordinært arbeid. Det er difor ikkje 
slik at 662 000 personar stod permanent utanfor arbeidsli-
vet i 2011. I 2011 stod i gjennomsnitt 2,3 personar bak 
kvart tapte årsverk, dette talet har vore stabilt i den perio-
den vi ser på.

Tabell 1 viser at det er store forskjellar i kor mange 
personar som står bak kvart årsverk i dei ulike ordninga-
ne. I kategorien uførepensjon står det 1,2 person bak kvart 
tapte årsverk. Dette skuldast at uførepensjon er ei ordning 
for personar med varig nedsett arbeidsevne. Dei fleste 
uførepensjonistar blir i ordninga til dei fyller 67 år.

Blant personar med nedsett arbeidsevne står det 1,5 
person bak kvart tapte årsverk. Dette er ei samansett 
gruppe av personar på veg inn i arbeidslivet og personar 
på veg ut av arbeidslivet. 2011-tal frå NAV viser at 44,7 
prosent av dei som hadde avgang frå status nedsett ar-
beidsevne var i arbeid seks månader etter. 

Om lag 835 000 personar bidrog til i underkant av 
104 000 tapte årsverk i kategorien sjukefråvær. Dei fleste 
som har sjukefråvær har korte fråvær, difor står det 8 per-
sonar bak kvart tapte årsverk i kategorien sjukefråvær. 

I 2011 stod det 3,4 personar bak kvart tapte årsverk 
blant dei heilt arbeidslause. For delvis arbeidslause og or-
dinære tiltaksdeltakarar var dei tilsvarande tala 7,5 og 3,6. 
Statistikk frå NAV for 2011 viser at 58 prosent av dei som 
hadde avgang frå NAV sitt arbeidssøkjarregister var i ar-
beid seks månader etter.

referanSar
Furuberg, Jorunn, Qiu, XU Cong og Thune, Ola (2011): 
«655 000 tapte årsverk i 2010»,  Arbeid og velferd, 2/2011, 
48-54

Bragstad, Torunn, Ellingsen, Jostein og Lindbøl, Marian-
ne (2012): «Hvorfor blir det fleire uførepensjonister?» 
 Arbeid og velferd, 1/2012, 26-39

Tabell 1. 
talet på personar som er med i grunnlagstala for tapte årsverk i 2011, etter stønadsområde/status på 
arbeidsmarknaden.*

2011
Personar i datagrunnlaget Personar per tapt årsverk

Uførepensjon 329 664 1,2
Nedsett arbeidsevne 277 305 1,5
Sjukefråvær 834 966 8,0
Heilt arbeidslause 228 236 3,4
Delvis arbeidslause 107 343 7,5
Ordinære tiltaksdeltakarar 55 601 3,6
Sum unike personar i alt** 1 505 484 2,3
*  Tal for før mars 2010 inkluderer personar med tidsavgrensa uførestønad, mottakarar av rehabiliteringspengar og personar registrert hos NAV 

som yrkesvalhemma/personar med nedsett arbeidsevne
**  Sum unike personar i alt er lågare enn summen av unike personar i dei ulike ordningane. Dette fordi mange personar er innom fleire ordningar 

i løpet av året. KJelde: nAv
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Forventa pensjoneringsalder  
og yrkesaktivitet
Av: Oddbjørn HAgA Og Ole CHristiAn lien

Samandrag

Forventa yrkesaktivitet er ein indikator for å måla lengda på yrkeskarrierar basert på yrkesaktiviteten i einskilde år. 
Ein 15-åring i 2011 kunne forventa ein yrkeskarriere tilsvarande 30,8 årsverk. Denne indikatoren har gått ned kvart år 
sidan 2008, og det skuldast auken i arbeidsløysa etter finanskrisa.

Medan yrkesaktiviteten totalt sett har gått noko ned, er dette ikkje tilfelle for eldre arbeidstakarar. Yrkesaktiviteten 
etter 50 år er no på det høgaste nivået nokon gong for dei åra vi har data for (frå 2001). I IA-avtala er eit av måla at 
forventa yrkesaktivitet ved 50 år skal forlengjast med 6 månader frå 2009 til 2013. Forventa yrkesaktivitet har auka 
med 0,1 år frå 2009 til 2011, til 11,0 år. Vi må altså framleis ha ein auke på 0,4 år seinast i løpet av 2013 for å nå målet. 
Det er store fylkesvise skilnader i yrkesaktivitet. Yrkesaktiviteten etter 50 år er høgast i Akershus, og lågast i Finnmark 
og Østfold. 

Sidan stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, er det ikkje lenger fullt samsvar mellom når folk tek ut pensjon og 
når dei sluttar i arbeid. Vi utarbeider difor separate indikatorar for sysselsetjingsåtferda og pensjoneringsåtferda blant 
eldre. Forventa pensjoneringsalder gjer uttrykk for pensjoneringsåtferda, og indikatoren omfattar alderspensjon, varig 
uførepensjon og avtalefesta pensjon (AFP). Forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år var 62,3 år i 2011. Det er ein 
nedgang med 1,4 år frå 2010. Sidan yrkesaktiviteten over 50 år har auka svakt i same periode, viser dette at langt fleire 
arbeidde ved sidan av pensjonen i 2011 enn i 2010.

Forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år i 2011 var 58,6 år, ein nedgang på 2,2 år frå 2010. Den store nedgangen 
kjem av at fleire har teke ut uførepensjon, særleg i alder under 50 år, og av innføring av fleksibel alderspensjon med 
høve til å ta ut alderspensjon frå 62 år. Talet på nye uførepensjonistar i 2011 var høgt mellom anna fordi mange tidle-
gare mottakarar av tidsavgrensa uførestønad gjekk over på uførepensjon.

InnleIIng
Færre sysselsette til å forsørgje  
kvar pensjonist

Då folketrygda vart innført i 1967, var det vel 3,5 syssel-
sette for kvar alders- og uførepensjonist. I 2011 hadde 
dette talet falle til 2,5. Når fleire frå dei store etterkrigs-
kulla går av med pensjon og skal forsørgjast av mellom 
anna dei små fødselskulla frå slutten av 1970-talet og 
starten av 1980-talet, så vil dette talet minka endå meir. 
Utan pensjonsreforma reknar vi med at talet på sysselsette 
per pensjonist ville ha falle til 2,0 kring år 2030 og til 1,7 i 
år 2060 (Christensen m.fl. 2012). Den kraftige auken i for-
sørgingsbyrda dei siste tiåra skuldast fleire ulike tilhøve:

•  Auke i forventa levealder: Forventa levealder ved fødse-
len har auka frå 74,0 år i 1967 til 81,3 år i 2011, og for-

venta gjenståande levetid for 67-åringar har i same peri-
ode auka frå 14,0 år til 18,1 år.1

•  Alderen når folk trer inn i arbeidslivet har auka som 
følgje av at fleire tek høgare utdanning. I 1970 hadde 78 
prosent av 25-årige menn inntekt over halvparten av 
gjennomsnittsløn i Noreg. I 2010 gjaldt dette berre 57 
prosent. Dette vil vere ein grov indikasjon på prosentde-
len som har arbeid som hovudinntektskjelde ved 25 år. I 
1970 var det dessutan berre 12 prosent av folkemengda i 
alderen 30–39 år som hadde avslutta høgare utdanning, 
medan tilsvarande tal i 2010 var på 38 prosent.2

1  Kjelde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken tabell 05375  
(se http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/). 

2  Kjelde: SSB, Statistikkbanken tabell 06217  
(se http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/).

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/
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•  Alderen ved avgang frå arbeidslivet har minka som føl-
gje av høgare uttak av uførepensjon, innføringa av avta-
lefesta pensjon (AFP) i 1989 og som følgje av at den 
allmenne pensjonsalderen vart sett ned frå 70 år til 67 år 
i 1973. 49 prosent av 66-årige menn hadde inntekt over 
halvparten av gjennomsnittsløn i 1970, medan berre 33 
prosent hadde det i 2010. Dette vil vere ein grov indika-
sjon på prosentdelen som har arbeid som hovudinn-
tektskjelde ved 66 år.

I motsett retning trekkjer at kvinneleg yrkesdeltaking har 
auka kraftig dei siste tiåra og medverka til fleire syssel-
sette. Prosentdelen sysselsette kvinner i alderen 15–74 år 
auka frå 44 prosent i 1972 til 67 prosent i 2011.3

Fleire kombinerer arbeid og pensjon
Frå 2008 vart det mogeleg for 67-årige alderspensjonistar 
å kombinera arbeid og pensjon utan at pensjonen vart av-
korta, og i 2009 og 2010 vart ordninga utvida til også å 
gjelde 68- og 69-åringar. For alderspensjonistar over 70 år 
var dette mogeleg også tidlegare. Desse regelendringane 
har ført til at det har vorte stadig vanlegare å kombinera 
arbeid og pensjon i denne aldersgruppa (Bråthen og 
Grambo 2009, Dahl og Lien 2011). Eit anna tilhøve som 
nok kan ha medverka til dette, er at det no er store årskull 
som nærmar seg pensjonsalderen. Dette kan ha ført til ei 
haldningsendring blant arbeidsgjevarar og arbeidstakarar 
når det gjeld verdsetjinga av eldre si arbeidskraft. I ei 
spørjeundersøking Norstat gjennomførde for NAV i mars 
2010, svara fire av fem arbeidsgjevarar at dei var svært 
eller nokså samde i at dei ynskte at medarbeidarane deira 
skulle halda fram i arbeid så lenge som mogeleg etter fylte 
60 år (NAV 2011).

Frå 2011 vart det mogeleg å ta ut alderspensjon også i 
aldersgruppa 62–66 år, og denne gruppa kunne dermed 
også kombinera arbeid og alderspensjon fritt. Det vart òg 
innført ei ny AFP-ordning i privat sektor. Medan det tid-
legare gjaldt strenge avkortingsreglar for kombinasjon av 
AFP med arbeidsinntekt over 15 000 kroner, kan ein no 
fritt kombinera ny privat AFP med arbeidsinntekt. Dette 
gjeld derimot ikkje AFP-mottakarar i offentleg sektor el-
ler mottakarar av den gamle AFP-ordninga i privat sektor 
(personar som tok ut privat AFP før 2011). Pensjonsrefor-
ma har medverka til at meir enn seks av ti alderspensjo-
nistar under 67 år kombinerte arbeid og pensjon i 2011 
(Dahl og Lien 2011).

3  Kjelde: SSB, Statistikkbanken tabell 05111  
(se http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/).  
For 1972 refererer tallet til aldersgruppen 16–74 år.

Separate indikatorar for sysselsetjing 
og pensjonering

Talet på sysselsette per pensjonist er lite tenleg som ein 
indikator på om ein lukkast i arbeidsmarknads- og pen-
sjonspolitikken. For det fyrste skuldast dette at demografi 
i stor grad påverkar dette måltalet. Talet på sysselsette 
som del av folkemengda i yrkesaktiv alder vil òg på til-
svarande vis påverkast av storleiken på dei einskilde års-
kulla, og denne typen måltal vil vera vanskelege å saman-
likna over tid.

Når mange fleire enn før held fram i arbeid etter at dei 
har teke ut pensjon, kan ein ikkje skilje klart mellom yr-
kesaktive og pensjonistar. Betre tilgang til vidareutdan-
ning og omskolering, og fleksible løysingar for å kombi-
nera omsorg for barn med arbeid, gjer at ein dessutan i 
mindre grad enn før kan definera lengda på ein yrkeskar-
riere ut frå ein klart definert startdato og sluttdato. NAV 
har difor utarbeidd separate indikatorar for pensjone-
ringsåtferd og for sysselsetjing blant eldre:

• Forventa pensjoneringsalder
• Forventa yrkesaktivitet

Forventa pensjoneringsalder (sjå faktaboks) seier noko om 
når ein kan forventa at personar med ein gitt alder i eit gitt 
år vil bli pensjonert, dersom pensjoneringsåtferda held 
seg som i dag. Det finst ulike metodar for å rekna ut pen-
sjoneringsalder, og denne metoden blir sett på som eit ro-
bust mål for å vurdera endringar over tid.4 Forventa yrkes-
aktivitet seier noko om kor mange årsverk ein kan 
forventa at ein person med ein gitt alder vil bidra med i 
arbeidslivet.

Hytti og Nio (2004) utarbeidde ein ny indikator for ar-
beidsmarknads- og pensjonspolitikken der dei dekompo-
nerte forventa levealder i forventa tid på og utanfor ar-
beidsmarknaden. EU-kommisjonen, sjå Vogler-Ludwig 
(2009), følgde opp med ein studie for å koma fram til meir 
høvelege indikatorar for lengda på yrkeskarrierar. Ei av 
tilrådingane i denne studien er ein sysselsetjingsindikator 
som i hovudsak svarar til indikatoren til Hytti og Nio. In-
dikatoren dei føreslår vert rekna ut frå sysselsetjingsratar 
for eittårige aldersgrupper og overleving ssannsyn for til-
svarande aldersgrupper, og gjev uttrykk for talet på for-
venta år i arbeidslivet. Dei reknar ut talet på forventa år i 
arbeidslivet ved 15 år og ved høgare aldrar, og samanlik-
nar tala mellom EU-landa.

Indikatoren vår for forventa yrkesaktivitet byggjer vi-
dare på dette arbeidet, og vart fyrste gong lagt fram i 2010 
(Lien 2010). Framfor å følgje eit einskild årskull over tid, 
er indikatoren basert på sysselsetjinga for alle årskulla for 

4 Sjå til dømes Finnish Centre for Pensions (2008).

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/
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eitt gitt år. Indikatoren vil då reagera med ein gong på 
endringar i sysselsetjingsåtferda, noko som har både for-
delar og ulemper. Den openberre fordelen er at ein raskt 
kan fange opp endringar i åtferda, til dømes som følgje av 
regelendringar slik som gjennomføringa av pensjonsre-
forma. Ulempa vil vera at indikatoren vert påverka av 
konjunktursvingingar og andre kortsiktige svingingar. Vi 
nyttar denne indikatoren mellom anna til å følgje opp 
delmål 3 i IA-avtala) – sjå faktaboks.

Forventa yrkeSaktIvItet  
ned SIdan 2008
I 2011 kunne ein 15-åring rekna med ein yrkeskarriere 
tilsvarande 30,8 årsverk i arbeidslivet (figur 1). Det er ein 
oppgang frå 2001 då tilsvarande tal var 29,6 årsverk, men 
det er en nedgang frå 2008 då sysselsetjinga var på sitt 
høgaste. Vi hadde om lag same konjunktursituasjon i 
2008 som i 2001 – arbeidsløysa byrja å stige etter å ha 
nådd eit botnnivå i begge desse åra (Handal og Sørbø 
2010). Det er difor sannsynleg at auken i forventa yrkes-
aktivitet i denne perioden – på ca. to årsverk – er ei reell 
trendendring og ikkje skuldast kortsiktige svingingar. 

Utviklinga sidan 2008 skuldast i stor grad nedgangskon-
junkturen som starta våren 2008. Sidan menn i større 
grad enn kvinner arbeider i konjunkturutsette næringar, 
har yrkesaktiviteten gått meir ned for menn enn for kvin-
ner.

	  

metode for utrekning av forventa yrkesaktivitet 

Forventa yrkesaktivitet (FY) ved inngangen til år x for ein 
person som fyller y år i dette året har vi definert slik: 
der:

	  

•  ω er øvre alder for datagrunnlaget. I praksis har vi brukt 
data til og med 105 år, der vi brukar faktiske dødssannsyn 
til og med 99 år og glatta dødssannsyn for intervallet 
100–105 år.

•  py,i er sannsynet for å overleva frå byrjinga av året der ved-
kommande fyller y år til midt i året der vedkommande 
fyller i år, 

•  der sax,i er den gjennomsnittlege stillingsdelen i år x blant 
folkemengda som fyller i år i dette året.

Vi reknar her ut gjennomsnittleg stillingsdel for heile folke-
mengda, slik at vi set stillingsdelen lik null for personar som 
ikkje er sysselsett. Ved utrekninga av gjennomsnittleg stil-
lingsdel tek vi også omsyn til lengda på sysselsetjinga, slik 
at til dømes 6 månader i arbeid med 100 prosent stillingsdel 
gjev ein gjennomsnittleg stillingsdel på 50 prosent.

Vi kan då seie at forventa yrkesaktivitet ved alder y er 
definert som produktsummen av gjennomsnittlege stillings-
delar og overlevingssannsyn i folkemengda frå alder y og 
oppover. Trass i ordet ”forventa” gjev indikatoren ikkje ein 
prognose for korleis åtferda kan verta framover (på same 

måte som forventa levealder også berre reknast ut på bak-
grunn av observerte data). Men indikatoren oppgjev talet på 
forventa årsverk ein person med denne alderen kan rekna 
med å bidra med i arbeidslivet dersom sysselsetjingsåtferda 
og levealderen held seg konstant framover. 

Det er eit problem ved utrekning av denne indikatoren at 
vi ikkje har informasjon om arbeidstid for sjølvstendige 
næringsdrivande eller om kva for periodar av året desse har 
vore i arbeid. Dette har vi teke omsyn til ved å gjera eit over-
slag for arbeidstida for desse basert på den pensjonsgjevande 
inntekta dei er registrert med. I fyrste omgang går vi ut frå 
at gjennomsnittleg arbeidstid for eit visst inntektsnivå vil 
vera den same som for arbeidstakarar med same inntekt. 
Basert på desse føresetnadane lagar vi eit overslag på utfør-
de årsverk blant sjølvstendige næringsdrivande for kvart 
einskild år. Dette overslaget har vi deretter samanlikna med 
statistikk frå Arbeidskraftundersøkinga til Statistisk sen-
tralbyrå, som også viser talet på utførde årsverk for sjølv-
stendige næringsdrivande. Ut frå denne samanlikninga har 
vi definert ein korreksjonsfaktor rekna ut frå overslaget vårt 
for talet på årsverk og tilsvarande tal frå Arbeidskraftsun-
dersøkinga, som vi til slutt har korrigert tala våre for.

Uvissa dette medverkar til er avgrensa sidan sysselsetjin-
ga blant sjølvstendige næringsdrivande berre utgjer knappe 
10 prosent av dei forventa åra i denne indikatoren. Og sidan 
vi gjennomgåande nyttar same korreksjonsmetode for kvart 
einskild år, vil indikatoren vera samanliknbar over tid.

Ia-avtala

IA-avtala, eller intensjonsavtala om eit meir inklude-
rande arbeidsliv (sjå IA-avtala 2010), er ei avtale mellom 
regjeringa og partane i arbeidslivet for å skapa eit meir 
inkluderande arbeidsliv. Avtala vart fyrste gong under-
teikna i 2001, medan den noverande avtala gjeld for 
 perioden 2010–2013. Avtala har eitt hovudmål og tre 
delmål. Hovudmålet er «å førebyggje og redusere sjuke-
fråvær, styrke jobbnærværet og betre arbeidsmiljøet, 
samt hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet.»

Dei tre delmåla er:
1.  Reduksjon i sjukefråværet med 20 prosent samanlikna 

med nivået i andre kvartal 2001. 
2.  Auka sysselsetjing av personar med redusert funk-

sjonsevne. 
3.  Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlengjast med seks 

månader samanlikna med 2009.
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metode for utrekning av forventa pensjoneringsalder og forventa tid som pensjonist

Forventa pensjoneringsalder er lik produktsummen av alder og sannsynet for å bli pensjonert i gitt alder. Denne formelen 
reknar ut forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år:

	  

Der p(x) er sannsynet for å bli pensjonert i alder x og ω er øvre aldersgrense. Vi brukar 70 år som øvre aldersgrense. Frå 2011 
vart det mogeleg å utsetje uttaket av alderspensjon til 75 år, men dette gjeld for personar fødde i 1943 eller seinare og vil 
ikkje få effekt før om nokre år. Sannsynet vert rekna ut via overlevingsfunksjonen S(x) som er sannsynet for ikkje å vera 
pensjonert ved fylte x år. Når vi har rekna ut S(x) for dei mogelege verdiane av x får vi sannsynet som p(x)=S(x)-S(x+1). 

Overgangsintensiteten i alder x, h(x), er lik talet på dei som blei pensjonert i alder x dividert med talet på dei som kunne 
blitt pensjonert. Overlevingssannsynet i alder x, ovl(x)=1-h(x), er sannsynet for at ein som ikkje er pensjonert før fylte x år 
heller ikkje blir pensjonert før fylte x+1 år.

	  

dvs. produktet av overlevingssannsyna for kvar alder lågare enn x.
Forventa pensjoneringsalder, slik vi definerer omgrepet, er bestemt av pensjoneringsåtferda åleine. Det vert ikkje teke 

omsyn til dødsprosenten. Andre stader, til dømes  det finske pensjonssenteret,  tek også omsyn til dødsprosenten (Finnish 
Centre for Pensions 2008). Ved anslag over forventa tid som pensjonist er det denne måten vi må nytta. Vi følgjer finnane sin 
ordbruk og kallar dette forventa effektiv pensjoneringsalder.

Forventa tid som pensjonist vert rekna ut som skilnaden mellom forventa levealder og forventa effektiv pensjoneringsal-
der. Sannsynet for å bli pensjonert i alder x gitt at ein er i live og ikkje pensjonert i alder m er 

	  

Der y(k) er sannsynet for å døy i alder k. Forventa effektiv pensjoneringsalder ved 50 år er

	  

Skilnaden mellom forventa pensjoneringsalder og forventa effektiv pensjoneringsalder er denne: Forventa pensjoneringsal-
der er den alderen då ein person kan forventa å bli pensjonert, gitt at han ikkje døyr før. Forventa effektiv pensjoneringsalder 
er gjennomsnittsalderen ved pensjonering for dei som faktisk blir pensjonert gitt observert pensjoneringsåtferd og dødspro-
sent. Ved 50 år er forventa effektiv pensjoneringsalder om lag 0,2 år lågare enn forventa pensjoneringsalder.

Kva for nokre ordningar inngår i utrekninga
Pensjonssystemet i Noreg består av alders- og uførepensjon frå folketrygda, avtalefesta pensjon (AFP) og tenestepensjonar. 
Kva for ordningar innanfor folketrygda som bør reknast med er eit skjønnsspørsmål. Over tid har også stønadssystemet en-
dra seg. Inntil 2004 brukte vi folketrygdas alders- og uførepensjon og AFP. Frå 2004 fann vi det rett å ta med tidsavgrensa 
uførestønad (TU), sidan den skulle avlasta varig uførepensjon. I 2009 vart TU avskaffa, og det er meininga at dei som før 
ville fått TU no skal få den nye stønaden arbeidsavklaringspengar. Vi finn det ikkje rimeleg å ta med arbeidsavklaringspen-
gar i pensjonsomgrepet vårt, sidan denne stønaden omfattar mange personar som ikkje har vore aktuelle for uførepensjon. 
Frå 2010 blir dermed forventa pensjoneringsalder igjen basert på alders- og uførepensjon, og AFP. Vi reknar no heller ikkje 
lenger med TU i tidsrommet 2004–2009.

For å kunna følgja med i utviklinga av pensjoneringsalderen i alderspensjonen etter pensjonsreforma vil vi også rekna ut 
ein forventa pensjoneringsalder der berre alderspensjon og AFP høyrer med. Tenestepensjonar vert som hovudregel gitt som 
eit tillegg til folketrygda, med same pensjoneringstidspunkt. Ein del arbeidstakarar har særaldersgrenser der pensjonsalde-
ren kan vera så låg som 60 år, i nokre tilfelle endå lågare. Desse er ikkje med i utrekningsgrunnlaget fordi NAV ikkje har 
data for desse pensjonane. Vi meiner likevel at vi får ein god indikator for utviklinga i den reelle pensjoneringsalderen.



52

// Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktiviteet // Arbeid og velferd Nr 2 // 2012

Ei utvikling der folk kjem stadig seinare ut i arbeid, 
pensjonerar seg stadig tidlegare og lever stadig lenger, har 
vorte karakterisert som at vi er i ferd med å få eit 
30-30-30-samfunn (Vårdal 2011). Det er eit samfunn der 
folk tek utdanning til dei er 30 år, jobbar i 30 år og så er 
pensjonist i 30 år. Tala i figur 1 viser at vi lenge har vore i 
ein situasjon der folk i gjennomsnitt arbeider rundt 30 år. 
Men som tidlegare vist er alderen når folk i gjennomsnitt 
startar i heiltidsarbeid, framleis ein del år lågare enn 30 
år. Og levealderen til nyfødde i 2011 var 81 år. Det er di-
for, som vi seinare skal vise, enno langt igjen til at folk i 
gjennomsnitt er pensjonerte så lenge som 30 år. Det er 
ikkje berre utdanning som bidreg til få år i arbeid, men 
også at mange er utanfor arbeid som følgje av dårleg helse 
eller av andre årsaker (Furuberg, Qui og Thune 2012). 

Forventa yrkesaktivitet i 2011 var framleis høgare enn i 
heile perioden 2001–2007. Auken i yrkesaktivitet har vore 
litt større for kvinner enn for menn. Auken frå 2001 til 
2011 utgjer ein forlenga yrkeskarriere på om lag 1,8 års-
verk for kvinner og 0,6 årsverk for menn. Kvinner kan 
framleis rekna med å yta sju færre årsverk i arbeidslivet 
enn menn. Denne skilnaden har berre svakt gått ned frå 
2001, då han var litt meir enn åtte årsverk. Noko av denne 
skilnaden kjem av at kvinner i større grad enn menn er 
mellombels ute av arbeidslivet som følgje av omsorg for 
born, særleg i samband med foreldrepermisjon. Skilnaden 
mellom den delen av kvinner og menn som er sysselsett er 
temmeleg liten, og hovudårsaka til skilnaden i forventa 
yrkesaktivitet er at det framleis er langt fleire kvinner enn 
menn som arbeider deltid. 

Om vi ser bak tala, finn vi at det sidan 2008 har vore 
ein nedgang i sysselsetjinga blant alle aldersgrupper un-
der 60 år, og at nedgangen har vore særleg stor for per-
sonar under 30 år (figur 2). Dette har samanheng med at 
dei yngste arbeidstakarane er meir utsette for konjunktur-
svingingar, mellom anna ved at fleire tek utdanning i sta-
den for å jobbe i nedgangskonjunktur. Auken i talet på 
fullførde høgskule- og universitetsutdanningar frå 
2008/2009 til 2009/2010 var den største sidan 1990-talet 
(SSB 2011). Samstundes auka sysselsetjinga blant per-
sonar over 60 år. Det kjem truleg mellom anna av auka 
utdanningsnivå blant eldre og høgare sysselsetjing blant 
kvinner. Som nemnt vart òg avkortinga av alderspensjo-
nen ved arbeid for aldersgruppa 67–69 år avskaffa i perio-
den 2008–2010, noko som har medverka til auka syssel-
setjing for denne gruppa.

Figur 2 viser utførde årsverk som prosentdel av folke-
mengda. Det inneber at både talet på sysselsette og gjen-
nomsnittlig stillingsdel for kvar av dei verkar inn på tala.

Figur 1. 
Forventa yrkesaktivitet (i årsverk) etter fylte 15 år. 
Førebelse tal for 2011.
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Figur 2. 
talet på årsverk som arbeidstakarar har utførd som 
prosentdel av folkemengda. 

Kjelde: nAv

41

76 73

63

40

14

3

37

74 72

64

41

17

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

15 –29 30 –49 50 –59 60 –61 62 –66 67 –69 70 –74

Pr
os

en
td

el
 a

v 
fo

lk
em

en
gd

a
Alder

2008 2009 2010 2011

datagrunnlag

Utrekningane er basert på NAV sin kopi av folkeregiste-
ret, NAV sin statistikkdatabase for pensjonar, Aa-registe-
ret (Arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret) og inn-
tektsregisteret. Aa-registeret inneheld detaljerte data om 
lengda på arbeidsforhold og om stillingsdel. Vi har her 
berre brukt data for perioden 2001–2011 då vi ikkje har 
informasjon om stillingsdel lenger tilbake i tid. Ei ulempe 
med desse dataa er at dei berre inneheld informasjon om 
arbeidstakarar, ikkje om sjølvstendige næringsdrivande. 
Vi har difor også brukt data om næringsinntekt frå inn-
tektsregisteret for perioden 2001–2010. Inntektsregisteret 
er NAV sitt register for pensjonsgjevande inntekt, basert 
på likningsdata frå Skatteetaten. Ulempa med desse 
 dataa er at pensjonsgjevande inntekt berre vert fastsett til 
og med året ein fyller 69 år.*

Personar som mottek graderte stønader, er ved utrek-
ning av forventa pensjoneringsalder berre medrekna 
som delvise pensjonistar.

*  Personar fødde i 1943 eller seinare kan tene opp pensjonsgje-
vande inntekt til og med året dei fyller 75 år, men dette får fyrst 
effekt i 2013 som er året desse fyller 70.
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Høgare yrkeSaktIvItet blant deI 
over 50 år enn nokon gong Før

Eit av måla i IA-avtala, delmål 3, er at gjennomsnittleg 
periode med yrkesaktivitet etter 50 år skal forlengjast 
med 6 månader frå 2009 til 2013. Figur 3 viser eit mål for 
dette – forventa yrkesaktivitet etter 50 år. Merk at denne 
indikatoren vert påverka av sysselsetjinga for heile folke-
mengda over 50 år, og at den difor vil bli påverka av at ein 
del alt før dei fyller 50 år sluttar i arbeid fordi dei vert ar-
beidsuføre eller sluttar av andre årsaker. 

Ein 50-åring i 2011 kunne venta å vera i arbeid fram-
over tilsvarande 11,0 år med full stilling. Dette er ein auke 
på 0,1 år frå 2009, og forventa yrkesaktivitet etter 50 år er 
no høgare enn i alle tidlegare år vi har data for. Auken frå 
2001 til 2011 tilsvarar at folk i gjennomsnitt arbeider 1,4 
årsverk meir enn før etter 50 år. Yrkesaktiviteten har vist 
ei jamn eller stigande utvikling kvart einaste år i perio-
den, også i periodar med stigande arbeidsløyse slik som i 
perioden 2002–2003 og i 2009–2010. Auken er størst for 
kvinner, og det skuldast at dei årskulla kvinner som no 
passerar 50, har vore meir yrkesaktive gjennom heile sin 
yrkeskarriere.

Ei mogeleg forklaring på auken er elles at ein stadig 
større del av folkemengda i denne aldersgruppa har hø-
gare utdanning. Tidlegare undersøkingar viser at syssel-
setjinga blant eldre aukar med utdanningsnivået (Bråthen 
2007). At store årskull no er i ferd med å nærme seg pen-
sjonsalderen, kan som tidlegare nemnt dessutan ha ført til 
ei haldningsendring blant arbeidsgjevarar og arbeidstaka-
rar, slik at både arbeidskraftstilbodet og -etterspurnaden 
kan ha auka i denne aldersgruppa.

Auken frå 2010 til 2011 kan òg ha samanheng med pen-
sjonsreforma og innføringa av nytt pensjonsregelverk frå 
2011. Auken er rett nok ganske liten. Som vist i figur 2 
kjem det av at sysselsetjinga har gått opp for personar 
over 60 år, men at ho samstundes har gått ned for dei mel-

lom 50 og 59 år. Nytt med pensjonsreforma var at per-
sonar i alderen 62–66 år kunne kombinera arbeid og al-
derspensjon utan at pensjonen vert redusert. Auken i 
sysselsetjinga for denne aldersgruppa har likevel ikkje 
vore særleg stor. Det heng saman med at privat AFP tidle-
gare var ei eiga tidlegpensjonsordning ein kunne få mel-
lom 62 og 66 år. 2010 var siste sjanse for å ta ut slik AFP, 
og AFP etter den gamle ordninga vert avkorta om ein 
kombinerer pensjonen med arbeid. Dahl og Lien (2011) 
fann at rundt 2 300 fleire enn normalt tok ut AFP etter 
gamal ordning i desember 2010, og at dette kan ha med-
verka til at ein del slutta i arbeid tidlegare enn dei elles 
ville gjort. På sikt, når den gamle AFP-ordninga vert heilt 
utfasa, er det difor sannsynleg at sysselsetjinga vil auke 
endå meir for 62–66-åringar.

For at målet i IA-avtala skal bli nådd må forventa yr-
kesaktivitet etter 50 år auka til 11,4 år innan 2013. Vi er 
enno eit stykke unna dette målet. Ei av utfordringane med 
dette målet er at konjunktursituasjonen vil påverka yrkes-
aktiviteten, slik at indikatoren dermed måler utviklinga 
også i andre tilhøve enn dei ein kan påverke ved å leggje 
til rette for ein god seniorpolitikk. NAV ventar ei arbeids-
løyse i 2013 på 3,2 prosent5, og det er akkurat same nivå 
som i 2009. Trass i det var 2009 eit år prega av nedbeman-
ningar i mange verksemder etter finanskrisa hausten 
2008. Fleire enn normalt har då truleg avslutta yrkeskar-
rieren sin og gått ut i pensjon. Vi kan dermed gå ut frå at 
konjunktursituasjonen isolert sett vil gjere det noko lettare 
å nå målet i 2013.

Det er òg sannsynleg at pensjonsreforma vil kunne gje 
drahjelp for å nå delmål 3. At det har vorte meir lønsamt å 
kombinera arbeid og pensjon, vil kunne medverka til auka 
sysselsetjing også utover effekten vi allereie har sett i 
2011. Tal for 2011 viser dessutan at sysselsetjinga for dei 
over 60 år auka mest på slutten av året, medan vår indika-
tor er basert på årsgjennomsnitt. Dersom nivået på slutten 
av 2011 held seg eller aukar ytterlegare, kan vi difor vente 
ein auke i forventa yrkesaktivitet også i 2012.

eldre arbeIder lengSt I akerSHuS  
og kortaSt I FInnmark
Akershus er fylket med høgast yrkesaktivitet blant dei 
over 50 år, følgd av dei fire vestlandsfylka. Folk i Akers-
hus arbeider i gjennomsnitt 12,1 år på heiltid etter dei har 
fylt 50. Finnmark og Østfold er fylka med lågast yrkesak-
tivitet. 50-åringar kan der rekna med å vera berre 9,8 og 
9,9 årsverk i arbeid etter 50 år. Østfold er òg det einaste 
fylket der vi ser nedgang i yrkesaktiviteten etter 50 år frå 

5   NAV sitt siste overslag for arbeidsløysa som definert i Arbeidskraftun-
dersøkinga til SSB, sjå NAV 2012.

Figur 3. 
Forventa yrkesaktivitet (i årsverk) etter fylte 50 år. 
Førebelse tal for 2011.
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2009 til 2011. Vi kan til dels forklare dei fylkesvise skil-
nadane med skilnadar i næringsstruktur og utdannings-
nivå. Akershus er fylket med det nest høgaste utdannings-
nivået (etter Oslo) av folkemengda i aldersgruppa 60–66 
år, medan Finnmark og Østfold begge er blant dei fire 
fylka i landet med lågast utdanningsnivå.6

Yrkesaktiviteten heng òg saman med kor mange som i 
ulike fylke er utanfor arbeidslivet på grunn av helsa. 
Medan 29 og 28 prosent av folkemengda i alderen 50–66 
år fekk uførepensjon i Finnmark og Østfold ved utgangen 
av 2011 (fylka med høgast og tredje høgast prosentdel), 
gjaldt dette berre 16 prosent av 50–66-åringane i Akers-
hus (lågast av alle fylka).

Forventa penSjonerIngSalder – 
alderSpenSjon, uFøreStønad og aFp
Vi kan rekna ut forventa pensjoneringsalder for ikkje-
pensjonerte personar i ulike aldrar. Figur 5 og 6 viser for-
venta pensjoneringsalder på to alderstrinn: 18 og 50 år for 
perioden 2001 til 2011. Som det går fram av figurane, vil 
forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år alltid vera hø-
gare enn forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år. Dette 
er fordi pensjonering før 50 år då ikkje vert rekna med. 

6  Prosentdel av folkemengda i alderen 60–66 år som i 2010 hadde universi-
tets- eller høgskuleutdanning. Kjelde: SSB, Statistikkbanken tabell 08921.

Når tilgangen til pensjon aukar eller minkar både mel-
lom dei over og under 50 år, vil endringa i forventa pen-
sjoneringsalder ved 18 år vera større enn ved 50 år. Der-
som vi har auke i tilgangen over 50 år og nedgang under 
50 år, eller omvendt, vil endringa i forventa pensjone-
ringsalder ved 18 år kunne vera lågare enn ved 50 år.

I 2011 var forventa pensjoneringsalder for ein person på 
50 år på 62,3 år, medan den for ein person på 18 år var 
58,6 år. Av figur 5 og 6 ser vi at den forventa pensjone-
ringsalderen for kvinner på 18 år var vel eit halvt år lågare 
enn for menn, men ved 50 år litt høgare. Forventa pensjo-
neringsalder for kvinner har i alle år tidlegare vore lågare 
enn for menn. I 2011 har pensjonsreforma ført til at for-
venta pensjoneringsalder for kvinner ved 50 år er blitt 
høgare enn for menn.  Frå 2010 til 2011 gjekk forventa 
pensjoneringsalder ved 50 år ned med 1,4 år, og ved 18 år 
ned med 2,2 år.

Det var ein sterk auke i forventa pensjoneringsalder i 
2004. Dette kom av innføringa av tidsavgrensa uførestø-
nad. Eit hovudmål med denne ordninga var å minka til-
gangen til varig uførepensjon.7 Det var ein nedgang i for-
venta pensjoneringsalder på alle aldersnivå i 2010 og 2011. 
Dette kjem av auka tilgang både til uførepensjon og AFP, 
og i 2011 også til alderspensjon på grunn av innføringa av 
fleksibel alderspensjon. Auken i tilgangen til uførepen-
sjon kjem i stor grad av opphevinga av tidsavgrensa ufø-

7  Ein grundig analyse av TU-ordninga finst i Bragstad (2009).

Figur 4. 
Forventa yrkesaktivitet (i årsverk) etter fylte 50 år, etter fylke.
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restønad. Mange mottakarar av arbeidsavklaringspengar 
som tidlegare hadde tidsavgrensa uførestønad, har hatt 
overgang til uførepensjon. Dessutan har ein del personar 
som før ville fått tidsavgrensa uførestønad fått uførepen-
sjon i staden for arbeidsavklaringspengar.8 

Alderspensjon og AFP stod for 1,1 år av nedgangen i 
forventa pensjoneringsalder frå 2010 til 2011.  Dermed 
stod auka tilgang til uførepensjon for 1,1 år av nedgangen 
i forventa pensjoneringsalder ved 18 år, og for 0,3 år av 
nedgangen ved 50 år.

Ut frå dette materialet ser det ikkje ut til at tidsavgrensa 
uførestønad har ført til ein varig reduksjon i tilgangen til 
uførepensjon. Sjå også figur 9 som viser at forventa pro-
sentdel pensjonerte ved fylde 62 år i 2011 er vel 30 pro-
sent, om lag det same som i 2001.

Tilhøva på arbeidsmarknaden påverkar truleg pensjo-
neringsåtferda. Noreg var inne i ein høgkonjunktur frå 

8  For utviklinga i uførepensjonen, sjå Bragstad, Ellingsen og Lindbøl (2012).

2003/2004 til 2008. Auken i etterspurnad etter arbeids-
kraft i denne perioden kan medverka til å forklara auken i 
forventa pensjoneringsalder i 2005–2007. Tilsvarande 
kan minka etterspurnad i 2009–2010 ha medverka til 
auka pensjonering.

Nokre år klarar ikkje NAV å handsama krava like fort 
som dei kjem inn, slik at vi får ein auke i ubehandla saker, 
og andre år klarer vi å handsama fleire saker enn inn-
komne krav, slik at auken i talet på pensjonistar blir større 
enn talet på nye krav. Det er grunn til å tru at auke i talet 
på ubehandla krav om uførepensjon er ein medverkande 
grunn til auken i forventa pensjoneringsalder frå 2004 til 
2007, og at auka innsats i sakshandsaminga bidrar til ned-
gangen frå 2009.

Inntil 2007 blei alderspensjon til pensjonistar i alder 
67–69 år avkorta mot arbeidsinntekt. Forventa pensjone-
ringsalder for dei som ikkje var pensjonert før fylte 67 år 
var i desse åra 67,3 år. I 2008 blei avkortinga teken bort for 
67-åringar og i 2009 og 2010 for 68- og 69-åringar. Verkna-
den av dette var at forventa pensjoneringsalder for 67-årin-
gar gjekk ned til 67,2 år i 2008 og 67,1 år i 2009. Dette er då 
også ei medverkande årsak til nedgangen i forventa pensjo-
neringsalder på alle aldersnivå i 2009 og 2010. Forventa 
pensjoneringsalder går ned sjølv om fleire over 67 år er i 
arbeid fordi dei kombinerer arbeid og pensjon.

Forventa tId Som penSjonISt
Ved å sjå på skilnaden i forventa levetid og forventa ef-
fektiv pensjoneringsalder9 ved 50 år, får vi eit anslag over 
forventa tid som pensjonist. Denne har auka monaleg frå 
2001 til 2011. Auken kjem både av auka forventa leveal-
der og nedgang i forventa effektiv pensjoneringsalder. 

9 Sjå faktaboks.

Figur 5. 
Forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år,  
etter kjønn.
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Figur 6. 
Forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år,  
etter kjønn.
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Figur 7. 
Forventa tid som pensjonist (i år).
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Auken i forventa tid som pensjonist frå 2001 til 2011 er på 
3 år. 1,8 år kjem av auka levealder og 1,2 år av lågare pen-
sjoneringsalder. Skilnaden i forventa tid som pensjonist 
mellom kvinner og menn var i 2001 4,6 år. I 2011 har den 
minka til 3,3 år. Frå 2010 til 2011 auka forventa tid som 
pensjonist med 1,6 år. Det meste av auken kjem av pen-
sjonsreforma, som gjev høve til å ta ut alderspensjon frå 
62 år, mot før 67 år.

Forventa penSjonerIngSalder For 
alderSpenSjon og aFp
Etter pensjonsreforma, som innførte fleksibel pensjonsal-
der, er det viktig å følgja med i korleis den faktiske pen-
sjonsalderen utviklar seg. Det er naturleg å sjå alderspen-
sjon og AFP i samanheng. I privat sektor er AFP no eit 
tillegg til alderspensjonen. I offentleg sektor kan ein velja 
mellom alderspensjon og AFP dersom ein vil gå av før 67 
år. Det var ein moderat nedgang i forventa pensjoneringsal-
der rekna på denne måten, med om lag 0,3 år frå 2001 til 
2010. I 2011 blei det mogeleg å ta ut alderspensjon frå 62 år. 
Mange, særleg menn, nytta seg av dette og vi fekk ein re-
duksjon i forventa pensjoneringsalder frå 2010 til 2011 med 
om lag eitt år. For kvinner var nedgangen berre 0,3 år (4 
månader) og for menn 1,7 år. Den store skilnaden mellom 
kvinner og menn skuldast både at ein større del menn fyller 
vilkåra for å ta ut pensjon før fylde 67 år, og at kvinner som 
oppfyller vilkåra i langt mindre grad nyttar seg av ordninga.

penSjonerIngSmønSteret
Figur 9 viser sannsynet for å vera pensjonert ved fylte 30, 
40, 50, 62 og 67 år, gitt pensjoneringsmønsteret i det ein-
skilde året. Tala viser sannsynet for å vera pensjonert rett 

før den fylte alderen, slik at til dømes pensjonering ved 67 
år ikkje vert medrekna i prosentdelen som er pensjonert 
ved 67 år. Som pensjonistar reknar vi her med mottakarar 
av alderspensjon, AFP og varig uførepensjon. Sannsynet 
går ned i 2004 etter innføringa av tidsavgrensa uførestø-
nad og opp igjen i 2010 etter innføringa av arbeidsavkla-
ringspengar. Sannsynet for alt å vera pensjonert ved fylte 
67 år auka sterkt i 2011.

Vi ser eit liknande bilete i figur 10, som viser sannsynet 
for å bli pensjonert i eit aldersintervall, gitt at ein ikkje er 
pensjonert før. Det er ein mindre nedgang i 2004 for dei 
over 62 år enn for yngre. Dette kjem av at tidsavgrensa 
uførestønad spela ei mindre rolle i pensjoneringa etter 62 
år, då mange får rett til AFP. Sannsynet for ein 62-åring 
til å ta ut pensjon før 67 år aukar frå 50 prosent i 2010 til 
over 80 prosent i 2011.

Sjølv om folk i 2011 tok ut pensjon tidlegare enn i åra 
før, er som tidlegare vist yrkesaktiviteten etter 50 år hø-
gare enn nokon gong før i dei åra vi har tal for. Dette viser 
at langt fleire arbeidde ved sidan av pensjonen i 2011 enn 
tidlegare.

Figur 8. 
Forventa pensjoneringsalder ved fylte 62 år. berre 
alderspensjon og aFp.
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Figur 9. 
Sannsynet for å vera pensjonert på  
ulike alderssteg.
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Figur 10. 
betinga sannsyn for å bli pensjonert i ulike 
aldersintervall.
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tabellvedlegg

Tabell 1.
Forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år og fylte 62 år. alders- og uførepensjon, aFp.

50 år  62 år 
År I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

2001 63,5 63,4 63,8 65,5 65,6 65,4
2002 63,5 63,3 63,7 65,4 65,6 65,4
2003 63,3 63,1 63,6 65,4 65,5 65,3
2004 63,8 63,6 64,0 65,4 65,4 65,4
2005 64,0 63,8 64,3 65,5 65,4 65,5
2006 64,1 63,9 64,4 65,5 65,4 65,6
2007 64,2 63,9 64,6 65,6 65,5 65,8
2008 64,1 63,7 64,5 65,6 65,5 65,7
2009 63,9 63,6 64,3 65,5 65,4 65,5
2010 63,7 63,4 63,9 65,3 65,2 65,5
2011 62,3 62,5 62,3 64,0 64,8 63,5

Kjelde: nAv

Tabell 2.
Forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år og fylte 30 år. alders- og uførepensjon, aFp.

18 år  30 år 
År I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

2001 61,0 60,6 61,6 61,8 61,3 62,4
2002 60,8 60,4 61,3 61,6 61,2 62,2
2003 60,4 59,9 60,8 61,2 60,7 61,8
2004 62,1 62,0 62,3 62,8 62,6 63,0
2005 62,5 62,4 62,7 63,3 63,0 63,5
2006 62,8 62,7 62,9 63,5 63,3 63,7
2007 62,8 62,5 63,0 63,5 63,1 63,9
2008 62,3 62,1 62,6 63,1 62,7 63,6
2009 62,1 61,8 62,3 62,9 62,5 63,2
2010 60,8 60,3 61,1 61,7 61,1 62,2
2011 58,6 58,4 59,1 59,6 59,3 60,2

Kjelde: nAv
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Tabell 3. 
Forventa tid som pensjonist (i år).

I alt Kvinner Menn
2001 17,7 19,8 15,2
2002 17,8 20,1 15,4
2003 18,4 20,5 16,0
2004 18,3 20,4 16,0
2005 18,2 20,3 15,8
2006 18,3 20,3 16,1
2007 18,2 20,3 15,8
2008 18,4 20,7 16,1
2009 18,9 20,9 16,6
2010 19,1 21,2 17,1
2011 20,7 22,2 18,9

Kjelde: nAv

Tabell 4.
Forventa pensjoneringsalder ved 62 år. 
alderspensjon og aFp.

År I alt Kvinner Menn
2001 66,5 66,5 66,4
2002 66,4 66,5 66,3
2003 66,4 66,4 66,3
2004 66,3 66,4 66,2
2005 66,3 66,3 66,3
2006 66,3 66,3 66,2
2007 66,4 66,3 66,4
2008 66,3 66,3 66,3
2009 66,2 66,3 66,2
2010 66,1 66,1 66,0
2011 65,0 65,8 64,3

Kjelde: nAv
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Har gradert sykmelding effekt  
på sykefraværet?
Av Inger CAthrIne KAnn, Søren BrAge, Arne KolStAd, Jon Petter noSSen og olA thune 1

Sammendrag

I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert sykmelding basert på NAVs registre. Vi undersøker sam-
menhengen mellom andelen graderte sykmeldinger og det samlede legemeldte sykefraværet, samt varigheten av fravæ-
ret og andelen sykmeldte per sysselsatt. Til dette bruker vi panelmodeller med kommunene som analyseenheter. Data-
grunnlaget er alt legemeldt sykefravær for arbeidstakere i 2002–2010.

Analysene viste at økt bruk av gradering var forbundet med en nedgang i sykefraværet. Når andelen av sykefraværs-
dagene som var gradert økte med 1 prosentpoeng, ble sykefraværsraten redusert med rundt 2 prosent. Vi fant også en 
nedgang både i varigheten og i andelen sykmeldte. Nedgangen kom delvis i samme måned som økningen i grade-
ringsandelen, men førte også i løpet av det påfølgende året til en ytterligere reduksjon i sykefraværet. Effekten på varig-
heten var mindre enn tidligere studier har vist.

Vi fant at økt gradering hadde en noe mindre effekt på sykefraværet i tiden etter den kraftige økningen i grade-
ringsandelen i forbindelse med sykmeldingsreformen i 2004. Det kan derfor være at økt gradering har mindre effekt jo 
høyere graderingsandelen er på forhånd, eller jo lavere sykefraværet er.

Det er grunn til å tro at når legene eller arbeidsgiverne i kommunen blir fulgt opp av NAV-kontorene på hvor mye de 
benytter gradert sykmelding, så følges de også opp på antall sykmeldinger og varigheten av fraværene. Vi drøfter i ar-
tikkelen også om denne mer generelle intensiteten i oppfølgingsarbeidet kan være en bakenforliggende årsak til sam-
menhengene vi har funnet. 

  

InnlednIng

I februar 2010 ble IA-avtalen forlenget for fire nye år. I 
protokollen til avtalen ble det fremhevet som et mål å øke 
bruken av gradert sykmelding som et aktiviseringstiltak 
for å få ned sykefraværet, og for å bedre utsiktene til å 
beholde folk i arbeidslivet (Arbeidsdepartementet 2010). 
Dette var i tråd med anbefalingene fra en ekspertgruppe 
som var oppnevnt av Arbeidsdepartementet. NAV har 
fulgt opp disse anbefalingene med kampanjer for å øke 
bruken av gradert sykmelding. 

Å satse på økt bruk av gradert sykmelding ved delvis 
arbeidsuførhet kan være et godt og rimelig alternativ til 
andre arbeidsavklaringstiltak. Som erstatning for full 
sykmelding kan gradert sykmelding medvirke til økt akti-
vitet og jobbnærvær, og dermed ha positiv virkning på 
helsen og arbeidsdeltakelsen (Høgelund 2012). Ut fra dette 
skulle økt bruk av gradering kunne redusere varigheten 

av sykefraværstilfellene og på sikt kanskje også gi færre 
sykefraværstilfeller. 

Registeranalyser har vist at det er de lange sykefraværs-
tilfellene som oftest er graderte, samtidig som om lag 
halvparten av de graderte sykefraværstilfellene graderes 
fra første fraværsdag (Brage m.fl. 2011). I Sverige er det 
vist at graderte sykefraværstilfeller på over 14 dager had-
de lengre varighet enn tilfeller med kun fulltidssykmel-
ding (Försäkringskassan 2008). Selv om dette kan skyldes 
seleksjon, kan vi ikke se bort fra muligheten av at gradert 
sykmelding kan forlenge sykefraværet, for eksempel ved 
at oppfølgingsinnsatsen reduseres så lenge den sykmeldte 
er delvis i arbeid. 

Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan gra-
dering virker på sykefraværet samlet sett. I denne artik-
kelen har vi analysert hvordan endringer i bruken av gra-
dert sykmelding har påvirket det legemeldte sykefraværet, 
herunder både effekter på varigheten og hvor mange som 
blir sykmeldt.1  Vi er svært takknemlige for nyttige kommentarer underveis i arbeidet fra 

professor Erik Biørn, men alle eventuelle feil i artikkelen er forfatternes 
ansvar alene.
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Fører gradering til kortere  
eller lengre fravær?

I de nordiske land har det vært gjort flere studier de siste 
årene av sammenhengen mellom gradert sykmelding og 
sykefraværets varighet. I én studie har man også sett på 
graderingens langtidseffekter i form av senere trygdefor-
bruk. 

I en registeranalyse med detaljerte opplysninger om 
gradering fant Lie (2010) at overgangsintensiteten fra syk-
melding til arbeid var større for fulltidssykmelding enn 
for gradert sykmelding. Studien prøvde imidlertid ikke å 
kontrollere for seleksjon, det vil si det faktum at personer 
med gradert sykmelding skiller seg helsemessig eller på 
andre måter fra dem som får fulltidssykmelding. 

Flere studier har prøvd å kontrollere for seleksjon. I en 
svensk studie av sykefraværstilfeller på over 14 dager 
fant Andrén og Andrén (2008; 2009) at gradering i løpet 
av de 15 første fraværsdagene reduserte sannsynligheten 
for å være fullt tilbake i arbeid inntil fire måneder senere, 
men økte sannsynligheten for å være fullt tilbake i arbeid 
etter fem måneder eller mer. I en dansk studie av sykefra-
værstilfeller på over åtte uker fant Høgelund, Holm og 
MacIntosh (2009) at gradering i sterk grad økte sannsyn-
ligheten for å komme tilbake i fullt arbeid. I en norsk 
studie forsøkte også Markussen, Mykletun og Røed 
(2010) å identifisere kausaleffekter av gradert sykmelding 
for sykefravær på over åtte uker. De fant at gradering re-
duserte varigheten av fraværet med om lag 50 dager, og 
at antallet dager på trygd de neste to årene ble betydelig 
redusert. 

En rapport fra Sintef (Ose m.fl. 2012) inneholder et for-
søk på å estimere effekter av andelen graderte sykefra-
værsdagsverk på sykefraværsraten i perioden fra 2000 til 
2011. Resultatet tyder på at økt bruk av gradering har bi-
dratt til å redusere sykefraværet, men effekten er forholds-
vis svak. Studien peker på at de estimerte sammenhen-
gene ikke uten videre kan tolkes som årsakssammenhenger. 
Blant annet kan det være bakenforliggende forhold som 
det ikke er kontrollert for og som påvirker både omfanget 
av gradering og sykefraværsraten.

De nordiske studier som er gjort tyder på at gradering 
kan ha en gunstig effekt, men trenger støtte i flere studier. 
Studiene av Høgelund m.fl. og Markussen m.fl. tyder på at 
gradering av lange sykefraværstilfeller reduserer varighe-
ten betydelig, men metodeproblemene er kompliserte og 
det er ønskelig at flere studier med andre tilnærminger 
kan bekrefte resultatene. Hvilke effekter gradering kan ha 
på korttidsfraværet og hvor mange som blir sykmeldt, har 
de tidligere studiene ikke sett på i særlig grad. Studien av 
Andrén og Andrén kan tyde på at gradering ved fravær 
som er kortere enn fem måneder, kan forlenge fraværet. 

Vi har tidligere beskrevet bruken av graderte sykmel-

dinger etter individuelle kjennetegn ved de sykmeldte 
(Brage m.fl. 2011). I artikkelen som foreligger her under-
søker vi sammenhengen mellom økt bruk av gradering og 
sykefraværsraten, varigheten av fraværene og andelen av 
de sysselsatte som sykmeldes. 

Den videre strukturen i artikkelen er som følger: Først 
presenteres datagrunnlaget og de sykefraværsmålene vi 
har benyttet i analysen. Vi viser utviklingen i disse måle-
ne i perioden 2002–2010, og eksempler på kommuner 
hvor graderingsomfanget har utviklet seg ulikt. Forskjel-
lene mellom kommunene er bakgrunnen for vår metodis-
ke tilnærming for å studere effekter av gradering, som 
deretter presenteres. Etter presentasjon av resultatene 
diskuteres mulige tolkninger av disse.

datagrunnlag og Sentrale varIable
Datamaterialet er hentet fra NAVs sykmeldingsregister. 
Vi benytter alt legemeldt sykefravær for arbeidstakere i 
perioden 2002–2010. 

Bostedskommune er analyseenhet og dataene aggrege-
res til månedstall for hver kommune. Ved å bruke kom-
munen som analyseenhet holdes individuelle variasjoner 
blant sykmeldte og leger utenfor analysen. 

Vi måler omfanget av gradert sykefravær som grade-
ringsandelen, det vil si hvor stor andel av sykefraværsda-
gene justert for sykmeldingsgrad som gjelder gradert 
sykmelding (se faktaboks). 

Vi benytter tre ulike mål på sykefraværet. Det totale 
legemeldte sykefraværet ble målt som sykefraværsraten. 
Denne raten ligger nær opp til sykefraværsprosenten slik 
den er definert i den offisielle sykefraværsstatistikken fra 
NAV og SSB, men beregningsmåten er noe forskjellig. 
Sykefraværsraten er justert for sykmeldingsgrad, slik at 
eksempelvis to dager med 50 % gradert sykmelding til-
svarer en hel dags sykefravær.

Siden vi i analysene brukte aggregerte data per kom-
mune og måned, kunne ikke gjennomsnittlig varighet 
beregnes ut fra de enkelte sykefraværstilfellenes varighet. 
Isteden ble det brukt en varighetsindikator basert på den 
delen av varigheten av hvert sykefraværstilfelle som faller 
innenfor måneden, dividert på antall sykmeldte personer 
samme måned.2 Selv om denne indikatoren ikke sier noe 
om det enkelte sykefraværstilfelles samlede varighet, 
 mener vi at den gir en indikasjon på hvordan varigheten 
utvik ler seg.

Som mål på hvor mange som til en hver tid var syk-

2  Varighetsindikatoren kan således være maksimalt 31 dager, mens syke-
fraværet reelt kan vare fra 1 til 365 dager. Hvis en person har flere syke-
fraværstilfeller i én måned vil disse være slått sammen. Også på denne 
måten avviker indikatoren fra hva som vanligvis menes med varighet.
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meldt, benyttet vi andel sykmeldte.3 For alle tre sykefra-
værsmålene gjelder at de er beregnet per kommune per 
måned i perioden 2002–2010. 

utviklingen i graderingsandelen  
og de tre sykefraværsmålene i perioden
I figur 1 vises utviklingen i graderingsandelen og de tre 
sykefraværsmålene for perioden 2002–2010. Alle viste 
store sesongvariasjoner. Graderingsandelen var for ek-
sempel mindre i sommermånedene siden gradert sykmel-
ding ikke kan kombineres med ferie.

Sykefraværsraten, andelen sykmeldte og varigheten 
gikk tydelig ned i forbindelse med sykmeldingsreformen i 
2004 (se faktaboks), samtidig som det var en betydelig 
økning i graderingsandelen. Før 2004 lå denne andelen på 
rundt 8 prosent, mens den etter 2004 var rundt 14 prosent. 
Rundt begynnelsen av 2010 økte graderingsandelen igjen, 
og var på om lag 16 prosent ved slutten av perioden vi ser 
på. Denne siste økningen er i tråd med den nye IA-avta-
lens målsetting om økt gradering. På samme måte som i 
2004 fikk vi en samtidig reduksjon i varigheten, andelen 
sykmeldte og sykefraværsraten. Siden endringene ser ut 
til å skje mer eller mindre samtidig, må vi spørre oss om 
endringene i graderingsandelen er årsak til de andre end-
ringene, eller om det er en annen bakenforliggende årsak 

3  Merk at telleren omfatter sykefraværet blant arbeidstakere, mens nevne-
ren også inkluderer selvstendig næringsdrivende. Vi antar denne feilkil-
den ikke har særlig stor betydning fordi vi benytter modeller med faste 
effekter. 

til endringene i både graderingsandelen og sykefraværet. 
Dette vil vi komme tilbake til. 

I 2008–2009 gikk graderingsandelen ned, samtidig 
som det var en økning i sykefraværsraten, varigheten og 
andelen sykmeldte. Dette kan ha sammenheng blant annet 
med finanskrisen og svineinfluensaen (Nossen 2011). 

Sykmeldingsreformen 2004

Nye sykmeldingsregler ble innført 1. juli 2004. De had-
de som formål økt aktivitet blant sykmeldte. Etter de 
nye reglene skulle legen fokusere på arbeidsmuligheter 
og aktivitet, og den sykmeldte skulle så tidlig som mulig 
prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. Med arbeidsrelatert 
aktivitet mente man blant annet gradert sykmelding og 
aktiv sykmelding. Legen skulle vurdere om det var 
tungtveiende medisinske grunner til fravær fra arbeid. 
Dersom sykmelding var nødvendig skulle gradert syk-
melding prioriteres foran aktiv sykmelding. Hvis pasi-
enten fortsatt var inaktiv etter 8 uker, skulle legen fylle 
ut en utvidet legeerklæring der det ble begrunnet hvor-
for aktivitet ikke var igangsatt. Hvis denne begrunnel-
sen ikke oppfylte de lovbestemte krav, eller ikke ble 
sendt til trygdekontoret, skulle sykepengene stoppes, 
såfremt inaktiviteten ikke skyldtes forhold på arbeids-
plassen. Det ble også innført sanksjonsmuligheter oven-
for leger. Tidligere studier har vist at reformen førte til 
både økt graderingsandel, færre sykefraværstilfeller og 
kortere varighet (Brage og Kann 2006).

Sykefraværsmål

Graderingsandel:
antall graderte sykefraværsdager justert for grad

antall graderte sykefraværsdager justert for grad + antall hele sykefraværsdager

Sykefraværsrate:
antall graderte sykefraværsdager justert for grad + antall hele sykefraværsdager

antallet sysselsatte dager

Varighetsindikator:
antall sykefraværsdager

antall sykmeldte personer

Andel sykmeldte:
antall sykmeldte personer
100 sysselsatte personer

For alle målene gjelder at de er beregnet per måned. Alle dager i hver måned er regnet som fraværsdager.



63

Store variasjoner i gradering  
mellom kommunene

Våre data viser at bruken av graderte sykmeldinger har 
utviklet seg ulikt fra kommune til kommune i perioden 
2002–2010. Også sykefraværsraten har utviklet seg for-
skjellig. Et eksempel er kommunene Bærum og Drammen 
(figur 2).4 Vi ser at gradering var mer brukt i Bærum enn 
Drammen før sykmeldingsreformen i 2004. Drammen 
hadde mye sterkere økning enn Bærum i 2004, noe som 
førte til at graderingsandelen var nærmest lik i 2004. Der-
etter har den gått noe ned i Drammen, mens den har økt 
med omtrent 20 prosent i Bærum. Samtidig har sykefra-
været hatt en gunstigere utvikling i Bærum enn i Dram-
men. Dette kan selvsagt skyldes tilfeldigheter. I analysene 
som presenteres nedenfor utnytter vi forskjellene mellom 

4  De to kommunene ble valgt fordi vi kjenner til at de har hatt forskjellig 
praksis når det gjelder kontakt mellom NAV og legene, men ellers er ri-
melig like. 

kommunene for å se på om det er systematiske sammen-
henger mellom graderingsandel og sykefravær i den en-
kelte kommune når det kontrolleres for andre faktorer.

Kommunene med lavest graderingsandel i en måned 
hadde ingen graderte sykmeldinger, mens kommunen 
med størst andel hadde en graderingsandel på 77 prosent 
(tabell 1). I hele panelet var den gjennomsnittlige grade-
ringsandelen 13 prosent. I gjennomsnitt var sykefraværs-
raten 5,5 prosent, varighetsindikatoren var 19 dager per 
sykmeldt og kommunene hadde 10 sykmeldte per 100 
sysselsatte per måned.

metodISk tIlnærmIng: 
PaneldataanalySe 
I undersøkelsen har vi benyttet paneldataanalyser. Panel-
data gir mulighet til å kontrollere for både observerte 
egenskaper og uobserverte egenskaper som er stabile over 

Figur 1. 
Sykefraværsrate, indikator for sykefraværsvarighet, 
andel sykmeldte og graderingsandel. 
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Figur 2. 
graderingsandelen i bærum og drammen.
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Tabell 1. 
deskriptiv statistikk for graderingsandelen og de tre sykefraværsmålene i landets kommuner 2002–2010.

Gjennom- 
snitt

Standard- 
avvik Lavest Høyest

Graderingsandel 12,84 4,78 0,00 77,14
Sykefraværsrate 5,49 1,34 0,00 12,88
Varighetsindikator 18,97 1,79 2,50 31,00
Andel sykmeldte 9,89 2,18 0,00 19,60

Ledighetsrate  
(registrerte ledige i prosent av yrkesaktive) 2,76 1,55 0,00 17,00
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tid. Ved å benytte en modell med faste effekter for hver 
kommune, kontrollerer vi for alle stabile forskjeller mel-
lom kommunene og studerer hva som skjer i hver enkelt 
kommune når graderingsandelen endres. Man kan si at 
hver kommune kontrolleres mot seg selv på tidligere tids-
punkt. Vi ser altså bort fra alle forhold – målte, umålte og 
umålbare – som skaper vedvarende forskjeller mellom 
kommunene. Vi har allikevel prøvd ulike variabler som 
det er kjent at har betydning for sykefraværet, slik som ut-
danningsnivået i kommunen og sysselsettingsandeler etter 
alder og kjønn. Disse kontrollvariablene er relativt stabile 
over tid, og viste seg å ha svært liten effekt på utfallsvaria-
blene. De ble derfor ikke tatt med i de endelige modellene.

Bruken av gradert sykmelding har som vi har sett 
utvik let seg forskjellig i ulike kommuner. Lokale forhold 
som kan påvirke bruken av gradering, kan være graden av 
samarbeid legene imellom, mellom leger og arbeidsgivere 
og mellom NAV-kontorene og store arbeidsplasser. At 
omfanget av gradering i en kommune endres kan være 
ledd i et systematisk arbeid i kommunen eller ved NAV-
kontoret, eller være tilfeldig. 

At slike forhold har utviklet seg forskjellig i ulike kom-
muner og at de benytter gradering i ulik grad, utnyttes i 
våre modeller, som om hver kommune er et eksperiment. 
Siden pasienter ikke velger seg til og fra kommuner ved 
sykdom, slik det i noen grad kan være tilfelle med valg av 

dynamiske panelmodeller

I tillegg til ordinære panelmodeller benytter vi dynamiske panelmodeller med «periodeeffekter». Det vil si at vi tar med 
graderingsandelen i samtid og de elleve foregående månedene som forklaringsvariable.A

(1) yit = β0 + xit  β1 + xit-1 β2 + xit-2 β3+…+ xit-11 β12 +zit β13 + qt + αi + νit

yit er sykefraværsraten i kommunen (tilsvarende for varighetsindikatoren og andel sykmeldte).

xit er andelen av sykefraværet som var gradert. 

xit-n er andelen av sykefraværet som var gradert n måneder før

zit er kontrollvariabler som kan variere over tid og kommune. 

qt er en tidstrend felles for alle kommunene. 

αi er en dummy for hver kommune. 

νit er restleddet.

β er koeffisienten som skal estimeres.

i = 1,.....,N,
t = 1,.....,Ti

N er antall kommuner (432), og T er antall måneder hvor kommunene er observert (9 år*12 mnd=108).

Vi har benyttet faste kommuneeffekter αi i modellene. Dette fordi Hausmanns test og F-test viser at det er individuell hete-
rogenitet mellom kommunene. αi fanger opp observerte og uobserverte forskjeller mellom kommunene som er konstante, 
eller nær konstante over tid.

Fordi observasjonene er relativt like fra måned til måned oppstår en autokorrelasjon i restleddet som gjør at forutsetningen 
om at restleddet har forventning null og konstant varians er brutt.

νit, = ρνit-1+ηit , der |ρ|<1 og ηit er normalfordelt med forventning 0 og konstant varians.

For å korrigere for dette må autokorrelasjonskoeffisienten ρ estimeres. Dette gjøres ved først å fjerne gruppegjennomnittet 
i ligning (1) ỹit= yit – yi , og x̃it= xit – xiog så estimere autokorrelasjonen i restleddet (se xtregar prosedyre i STATA). Når 
ρ er estimert gjøres en transformasjon av ligning (1) som fjerner autokorrelasjonskomponenten (Baltagi og Wu, 1999). Så 
estimeres koeffisientene på den transformerte ligningen, der standardforutsetingene for restleddet nå er oppfylt.

A) I engelskspråklig litteratur brukes ordet «lag» om det vi har kalt periodeeffekt.



65

lege, vil effekter vi finner ikke skyldes at pasienter velger 
bosted etter kommunens sykmeldingspraksis.

I regresjonsmodeller generelt kan årsaksretningen være 
vanskelig å fastslå. Paneldata gir mulighet for å benytte 
hendelser i fortid som forklaring på hendelser i samtid, og 
dermed komme nærmere årsakssammenhenger mellom 
variable.

Vi undersøker hvilken effekt omfanget av gradert syk-
melding i samtid og inntil 11 foregående måneder har på 
sykefraværet. Forskjellene i praksis mellom kommunene 
over tid hjelper oss således til å svare på hvordan sykefra-
været i kommunen påvirkes av gradering.

vi presenterer to sett med analyser
I det første settet med analyser undersøker vi sammen-
hengen mellom graderingsandelen i samtid og de ulike 
målene på sykefravær. Deretter tar vi også hensyn til 
graderingsandelen i de elleve foregående månedene. Vi 
benytter modeller som korrigerer for autokorrelasjon.5 Vi 
har også benyttet vekter slik at store kommuner gis større 
vekt i analysene.

Når det gjelder graderingsandelen i samme måned som 
vi måler sykefraværet vet vi ikke i hvilken retning årsaks-
sammenhengen går; om gradering fører til endringer i 
sykefraværsrate, andel sykmeldte eller varighet, eller om 
det tvert i mot er slik at gradering er et resultat av endring-
er i sykefraværsrate, andel sykmeldte eller varighet. Anta-
gelig går årsaksretningen begge veier. Når graderingsan-
delen øker vil de sykmeldte være mer på arbeid, og 
sykefraværsraten går dermed automatisk ned, siden den er 
justert for sykmeldingsgrad. Når sykefraværsraten er høy 
på grunn av mange lange sykefravær i kommunen, vil 
flere bli gradert fordi gradert sykmelding først og fremst 
brukes ved langtidsfravær. Dette kan vi kalle en sammen-
setningseffekt.

Dersom vi finner en effekt av graderingsandelen de 
foregående månedene, må årsaksretningen gå fra grade-
ring til sykefravær. Det er den samlede effekten av grade-
ringsandelen i samtidsmåneden og de foregående måne-
dene som angir den totale sammenhengen mellom 
gradering og sykefravær.

kontrollvariable
Alle de inkluderte variablene er listet opp i de fullstendige 
regresjonstabellene (tabell 4 og 5). I analysene inkluderte 
vi registrerte ledige som prosent av yrkesaktive i hver 

5  Autokorrelasjon innebærer at observasjoner som ligger nær hverandre i 
tid har en tendens til å være mer lik hverandre enn observasjoner som 
ligger lenger fra hverandre i tid. Vi korrigerte for autokorrelasjon av før-
ste orden. Modeller med autokorrelasjon av høyere orden ble også for-
søkt, uten at dette slo ut på resultatene.

kommune fordi det antas å ha betydning for sykefraværet. 
I tillegg ble den nærmeste tiden etter finanskrisen og ut-
bruddet av svineinfluensa i 2008-2009 inkludert som en 
kontrollvariabel, da det som nevnt er observert uvanlige 
svingninger i sykefraværet i denne perioden. Også syk-
meldingsreformen fra 1. juli 2004 ble inkludert som kon-
trollvariabel, fordi tidligere undersøkelser har vist et 
markant skift i både graderingsomfanget, varigheten, an-
del sykmeldte og sykefraværsraten i tiden rundt sykmel-
dingsreformen.

Vi inkluderte et interaksjonsledd mellom graderingsan-
delen og sykmeldingsreformen i 2004 for å fange opp 
trendforskjellen før og etter reformen. I modellen for va-
righet ble det i tillegg kontrollert for andel sykmeldte, og i 
modellen for andel sykmeldte ble det kontrollert for varig-
het. Dette ble gjort for å kontrollere for sammensetnings-
effekter som skyldes at gradert sykmelding brukes oftere 
ved langtidsfravær enn korttidsfravær, mens det er kort-
tidsfraværene som varierer mest i antall. På grunn av de 
store sesongvariasjonene ble en kontrollvariabel for hver 
måned benyttet, samt en tidstrend. Variabler som er kon-
stante, eller nær konstante over tid, ble ikke inkludert, si-
den de blir differensiert bort når vi benytter en modell 
med faste effekter.

negatIv SammenHeng mellom 
graderIngSandelen og SykeFraværet 
I første skritt av regresjonsanalysene undersøkte vi sam-
menhengen mellom graderingsandelen og våre tre mål på 
sykefraværet i perioden 2002–2010 i en regresjonsmodell 
uten periodeeffekter. I tabell 2 vises uttrekk fra regre-
sjonsanalysen for modellen, mens hele analyseresultatet 
er gitt i vedlegg (tabell 4).

I denne ordinære panelmodellen, det vil si uten perio-
deeffekter, finner vi en reduksjon i alle sykefraværsmåle-
ne ved en økning i graderingsandelen, men endringene er 
relativt små (tabell 2). Tabellen skal leses slik at en økning 
i graderingsandelen i en kommune på ett prosentpoeng 
(eksempelvis fra 13 % til 14 %) i tiden før sykmeldingsre-
formen i 2004 er forbundet med en nedgang i sykefra-
værsraten på 1,79 prosent, i varighetsindikatoren på 0,12 
prosent og i andelen sykmeldte på 0,90 prosent. Alle esti-
mater er signifikante (p<0.001).

Selv om effektene er relativt små, er de ikke ubetydeli-
ge. Hvis for eksempel graderingsandelen i en kommune 
øker fra 10 til 20 prosent, så vil reduksjonen i sykefra-
værsraten være ti ganger så stor, dvs. ca 17,9 prosent.  

Vi fant også at gradering påvirket sykefraværsmålene 
annerledes før og etter sykmeldingsreformen i 2004. Etter 
reformen var det en noe mindre reduksjon i sykefraværs-
raten (-1,26 %) og andelen sykmeldte (-0,65 %) 
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 sammenlignet med før reformen, og faktisk en økning i 
varigheten (0,06 %). Dette kan i tabellen leses som sum-
men av koeffisientene for graderingsandelen og inter-
aksjonsleddet.  

graderIngSandelen PåvIrker 
SykeFraværet I PåFølgende måneder
Ved å bruke dynamiske panelmodeller (se faktaboks over) 
kan man studere sammenhengen mellom sykefraværet og 
graderingsandelen i samtidsmåneden, og i tillegg ta hen-
syn til at virkninger av gradering på sykefraværet kan 
akkumuleres over tid.  Vi ser også på virkningene i samtid 
og i de foregående månedene hver for seg. Siden sykefra-
været i samtid ikke kan være årsak til graderingsandelen i 
de foregående månedene, kan vi komme litt nærmere en 
kausal sammenheng mellom de ulike faktorene.

 Vi utvidet derfor de enklere panelmodellene til dyna-
miske panelmodeller der vi inkluderte graderingsandelen 

i de elleve foregående månedene som forklaringsvariable 
i tillegg til graderingsandelen i samtidsmåneden (tabell 3). 
Det fullstendige resultatet av disse regresjonsanalysene er 
gitt i vedlegg (tabell 5). 

Også i denne modellen fikk vi relativt små effekter, 
men når vi summerte koeffisientene for alle 11 måneder 
med koeffisienten for samtidsmåneden, ble summen noe 
større enn det vi fant i den første modellen. Etter sykmel-
dingsreformen fant vi at den prosentvise reduksjonen i 
sykefraværsraten ved en økning i graderingsandelen på 
ett prosentpoeng, var på 2,37 prosent, mens den var på 
1,26 prosent i den enklere modellen. Vi tolker dette som at 
en del av effekten av gradering tar noe tid før den slår ut i 
sykefraværsraten. Vi finner også her en noe lavere effekt 
etter sykmeldingsreformen i 2004. 

Vi fant at det samlet sett var en negativ sammenheng 
mellom graderingsandelen og varigheten (-0,49 %), 
og mellom graderingsandelen og andelen sykmeldte 
(-1,34 %). Det ser altså ut til at økt bruk av gradering 
 reduserer sykefraværet både gjennom redusert varighet 

Tabell 3. 
uttrekk fra regresjonsanalyse: Sammenheng mellom graderingsandelen og de tre sykefraværsmålene, basert 
på kommunevise data 2002–2010. dynamisk panelmodell med elleve periodeeffekter.

Sykefraværsrate Varighetsindikator Andel sykmeldte
Estimert
koeffisient Prosent Estimert

koeffisient Prosent Estimert
koeffisient Prosent

                                                       Effekt av gradering før juli 2004
Graderingsandel samme måned -0,100 -1,82 -0,016 -0,08 -0,107 -1,08
Graderingsandel 11 foregående måneder -0,061 -1,11 -0,128 -0,67 -0,073 -0,74
Totaleffekt -0,161 -2,93 -0,144 -0,76 -0,180 -1,82

                                                         Effekt av gradering etter juli 2004
Graderingsandel samme måned -0,068 -1,26 +0,036 0,19 -0,060 -0,61
Graderingsandel 11 foregående måneder -0,061 -1,11 -0,128 -0,67 -0,073 -0,74
Totaleffekt -0,130 -2,37 -0,092 -0,49 -0,133 -1,34

Tabell 2. 
uttrekk fra regresjonsanalyse: Sammenheng mellom graderingsandelen og de tre sykefraværsmålene, basert 
på kommunevise data 2002–2010. ordinær panelmodell uten periodeeffekter.

Sykefraværsrate Varighetsindikator Andel sykmeldte
Estimert 
koeffisient Prosent Estimert 

koeffisient Prosent Estimert 
koeffisient Prosent

Graderingsandel -0,098 -1,79 -0,022 -0,12 -0,089 -0,90 
Interaksjonsledd: +0,029 +0,53 +0,034 +0,18 +0,025 +0,25graderingsandel* reform
Sum -0,069 -1,26 +0,012 +0,06 -0,064 -0,65
Alle prosentvise endringer er beregnet i forhold til gjennomsnittsnivået på hver variabel, se tabell 1.
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og redusert andel sykmeldte. I tillegg kommer den direkte 
effekten på arbeidsdeltakelsen, ved at man er mer på ar-
beid ved gradert sykmelding. 

Når vi skiller mellom effektene av graderingsandelen i 
samtidsmåneden og de foregående månedene, ser grade-
ringsandelen i foregående måneder ut til å ha en negativ 
effekt på alle sykefraværsmålene. En økning i grade-
ringsandelen på ett prosentpoeng (eksempelvis fra 13 % 
til 14 %) er forbundet med en nedgang i sykefraværsraten 
på 1,11 prosent, i varighetsindikatoren på 0,67 prosent og 
i andelen sykmeldte på 0,74 prosent6. 

Endelig finner vi at en økning i graderingsandelen i 
samtid gir en nedgang i sykefraværsraten som er klart 
større enn samlet prosentvis reduksjon i varigheten og 
andel sykmeldte. Vi tolker dette som en direkte effekt av 
at de som er på gradert sykmelding er mer på arbeid. 

Hva betyr reSultatene?
Denne analysen tyder på at økt bruk av gradering kan 
føre til en nedgang i sykefraværsraten, varigheten og an-
tall sykmeldte i de påfølgende månedene. Det kan tenkes 
flere årsaker til de observerte sammenhengene. For det 
første er det mulig at gradering har en gunstig effekt på 
helsen og arbeidsevnen. Konsekvensen kan da bli en ras-
kere friskmelding og redusert sannsynlighet for tilbake-
fall. En annen forklaring kan være at aktivitetskravet som 
gradering kan representere, gjør det mindre attraktivt å 
bli sykmeldt eller å forlenge en sykmelding. Det kan også 
være at gradert sykmelding har en selvstendig ”smitteef-
fekt” slik det er beskrevet for sykefravær generelt (Mar-
kussen og Røed 2012). Gitt at det er en effekt av gradert 
sykmelding på varighet og andel sykmeldte, vil kanskje 
en slik smitteeffekt forsterke denne.  

Vår analyse tyder på at gradering førte til kortere va-
righet av sykefraværet. Dette er i tråd med funnene i tidli-
gere studier (Høgelund m.fl. 2009; Markussen m.fl. 2010), 
men størrelsen av effekten var langt mer beskjeden i vår 
undersøkelse.7 Det kan tenkes flere forklaringer på denne 
forskjellen. De tidligere studiene var begrenset til lang-
tidssykmeldte over åtte uker. Vi har derimot inkludert alt 
legemeldt sykefravær. Resultatene er dessuten ikke di-

6  Siden vi ikke har tatt med periodeeffekter av interaksjonen mellom gra-
deringsandelen og sykmeldingsreformen i 2004, blir disse effektene 
identiske før og etter reformen. Vi har også estimert en modell med perio-
deeffekter av interaksjonen, men resultatene var bare marginalt forskjel-
lige. 

7  De tidligere studiene er mikrostudier som kan gi gode estimater på effekt 
av tiltak for subpopulasjoner, for eksempel pasienter med gradert sykmel-
ding som lar seg påvirke av legens graderingsadferd. De kan imidlertid 
ikke gi estimater på samlet effekt av et tiltak, fordi tiltak kan påvirke 
ulike grupper ulikt, og fordi tiltak kan påvirke grupper som ikke benytter 
tiltaket.

rekte sammenlignbare, siden vi har brukt en indikator på 
varighet som var begrenset av antall dager i måneden. Det 
ser dermed ut til at en viktig forklaring på de forskjellige 
resultatene ligger i bruk av ulike datautvalg og metoder. 
Det er derfor ønskelig at det blir gjort flere studier og at de 
som finnes vurderes fra ulike perspektiver. 

Sammenhengen mellom gradering og antall sykmeldte 
har i liten grad vært gjenstand for analyser tidligere. Dette 
er et viktig spørsmål, siden det kan være en risiko for at 
gradert sykmelding brukes som et alternativ til fullt ar-
beid og at antall sykmeldte dermed stiger når grade-
ringsandelen øker. Våre analyser utelukker ikke at slike 
valg blir tatt, men det må da være unntaksvis, siden våre 
resultater viste en nedgang i andelen sykmeldte når grade-
ringsandelen øker. Våre analyser gir ikke grunnlag for å 
tro at gradert sykmelding brukes som erstatning for fullt 
arbeid i særlig stort omfang.

Resultatene fra vår analyse uten periodeeffekter er i 
tråd med Ose m.fl. (2012), som gjorde en lignende analyse 
av effekten av graderingsomfanget der analyseenheten 
var en gruppering av næring, alder og kjønn i stedet for 
kommune. Størrelsen på koeffisientene er imidlertid vans-
kelig å sammenligne blant annet på grunn av ulike defini-
sjoner av sykefraværsmålene.

Vår analyse hadde som grunnlag alt legemeldt sykefra-
vær. Både korte og lange fravær var dermed inkludert, i 
motsetning til Markussen m.fl. (2010) og Høgelund m.fl. 
(2010) som har hatt mer begrensede datautvalg. Vi inklu-
derte også hele tidsperioden 2002–2010. 

Ved hjelp av dynamiske panelmodeller (periodeeffek-
ter) viste vi at endringer i graderingsandelen hadde sam-
menheng med lavere sykefravær på et senere tidspunkt.

Den sikreste metoden for å undersøke effekter av end-
ringer i gradering, er randomiserte studier, det vil si stu-
dier der loddtrekning avgjør om en person skal få gradert 
sykmelding eller ikke. I praksis er det sjelden mulig å 
gjøre slike forsøk. Et unntak har vært Finland der endring-
er i sosialforsikringen gjorde det mulig i en kortere perio-
de 2007–2008 (Viikari-Juntura m.fl. 2011). Dessverre 
måtte denne randomiserte studien avbrytes før de fikk et 
tilstrekkelig stort utvalg, men de tolket resultatene dit hen 
at økt bruk av gradering kan forkorte fraværet.

Vi forventet at graderingsendringer ville påvirke varig-
heten først flere måneder etter at graderingen øker. Dette 
henger sammen med at gradering for det meste brukes 
ved langtidsfravær, samtidig som flertallet graderinger 
skjer i løpet av de første ukene av fraværet (Brage m.fl. 
2011). Når vi finner effekter av gradering på varigheten 
allerede i den påfølgende måneden, kan det tyde på at det 
skyldes noe annet enn gradering.

Vi kan ikke utelukke at viktige forklaringsvariable er 
utelatt fra modellene. En mulig slik variabel er «intensite-
ten på oppfølgingsarbeidet» i kommunen. Det er grunn til 



68

// Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? // Arbeid og velferd Nr 2 // 2012

å tro at når legene eller arbeidsgiverne i kommunen blir 
fulgt opp av NAV-kontorene på hvor mye de benytter gra-
dering, så følges de også opp på antall sykmeldinger og 
varigheten av fraværene. De kan dermed endre sin praksis 
både i retning av mer gradering og en mer restriktiv hold-
ning i forhold til hvor mange som sykmeldes og hvor raskt 
de friskmeldes. Disse faktorene henger nøye sammen, 
noe som blant annet var tydelig i forbindelse med sykmel-
dingsreformen i 2004 (Brage og Kann 2006). Det behøver 
derfor ikke være gradering alene som eventuelt påvirker 
sykefraværet, men intensiteten på hele oppfølgingsarbei-
det. Dersom en slik oppfølgingsindikator kunne måles, så 
kunne den vært inkludert som en mulig forklaring på 
endringer i sykefraværet og gi lignende effekter som de vi 
har sett. 

Det kan hende at graderingsandelen i vår modell fanger 
opp effekter av en slik utelatt variabel. Graderingsandelen 
blir dermed tillagt de fleste effekter av endringer i legenes 
sykmeldingspraksis og arbeidsgivernes oppfølging av de 
sykmeldte, mens sammenhengen i virkeligheten kan være 
mer kompleks. 

Vår analyse var begrenset til relativt kortsiktige effek-
ter av gradering på sykefraværet. Vi har ikke undersøkt 
hvilke effekter gradering kan ha på senere bruk av støna-
der, slik som arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, 
samt senere sykefraværstilfeller. Selv om effektene på 
kort sikt har vært forholdsvis beskjedne, er det mulig at 
langtidseffekter på helse og senere stønadsbruk kan være 
mer uttalte. 
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vedlegg

Tabell 4. 
Sammenheng mellom graderingsandelen og de tre sykefraværsmålene, basert på kommunevise data  
2002–2010. ordinær panelmodell uten periodeeffekter.

Sykefraværsrate Varighetsindikator Andel sykmeldte
Graderingsandel -0,098 *** -0,022 *** -0,089 ***

Sykmeldingsreform -0,713 *** -1,615 *** -1,036 ***
Interaksjon gradering*reform 0,029 *** 0,034 *** 0,025 ***
Tidstrend 0,002 *** 0,013 *** 0,005 ***
Finanskrise/svineinfluensa 0,171 *** 0,379 *** 0,494 ***
Arbeidsledighet 0,001 0,097 *** -0,031 ***

Andel sykmeldte -0,548 ***
Varighetsindikator -0,429 ***

Februar 0,229 *** -0,730 *** -0,061 ***
Mars 0,278 *** 0,666 *** 0,483 ***
April -0,171 *** 0,186 *** -0,405 ***
Mai -0,027 *** 0,876 *** -0,186 ***
Juni -0,248 *** 0,168 *** -0,611 ***
Juli -0,897 *** 0,205 *** -1,888 ***
August -0,929 *** -0,760 *** -1,897 ***
September -0,525 *** -0,865 *** -1,026 ***
Oktober -0,180 *** -0,116 *** -0,390 ***
November -0,024 *** -0,219 *** -0,041 ***
Desember 0,175 *** 1,227 *** 0,087 ***
Konstant 5,996 *** 17,830 *** 17,897 ***

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
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Tabell 5 
Sammenheng mellom graderingsandelen og de tre sykefraværsmålene, basert på kommunevise data 2002–
2010. dynamisk panelmodell med elleve periodeeffekter (Pe).

Sykefraværsrate Varighetsindikator Andel sykmeldte
Graderingsandel -0,100 *** -0,016 ** -0,107 ***
PE1.Graderingsandel -0,013 *** -0,026 *** -0,016 ***
PE2.Graderingsandel -0,011 *** -0,020 *** -0,015 ***
PE3.Graderingsandel -0,011 *** -0,020 *** -0,016 ***
PE4.Graderingsandel -0,007 *** -0,024 *** -0,008 ***
PE5.Graderingsandel -0,004 *** -0,015 *** -0,005 **
PE6.Graderingsandel -0,006 *** -0,009 *** -0,009 ***
PE7.Graderingsandel -0,006 *** -0,016 *** -0,012 ***
PE8.Graderingsandel 0,000 -0,007 ** 0,005 **
PE9.Graderingsandel -0,003 *** -0,006 * -0,005 *
PE10.Graderingsandel 0,000 0,002 0,005 *
PE11.Graderingsandel 0,000 0,013 *** 0,003
Sum alle perioder -0,161 -0,144 -0,180

Sykmeldingsreform -0,631 *** -1,405 *** -1,028 ***
Interaksjon gradering*reform 0,031 *** 0,052 *** 0,047 ***
Tidstrend 0,006 *** 0,017 *** 0,009 ***
Finanskrise/svineinfluensa 0,161 *** 0,307 *** 0,457 ***
Arbeidsledighet -0,010 ** 0,074 *** -0,038 ***

Andel sykmeldte -0,529 ***
Varighetsindikator -0,429 ***

Februar 0,220 *** -0,743 *** -0,109 ***
Mars 0,289 *** 0,586 *** 0,491 ***
April -0,161 *** 0,192 *** -0,425 ***
Mai 0,007 0,923 *** -0,154 ***
Juni -0,206 *** 0,251 *** -0,555 ***
Juli -0,863 *** 0,365 *** -1,855 ***
August -0,929 *** -0,679 *** -1,901 ***
September -0,550 *** -0,859 *** -1,072 ***
Oktober -0,224 *** -0,151 *** -0,463 ***
November -0,055 *** -0,294 *** -0,087 ***
Desember 0,166 *** 1,211 *** 0,086 ***
Konstant 4,666 *** 16,506 *** 16,398 ***

* p<.05; ** p<.01; *** p<.001
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Fedre tar ut hele fedrekvoten – også 
etter at den ble utvidet til ti uker  
Av ElisAbEth FougnEr

SAMMENDRAG

Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden ble utvidet med to 
uker, slik at fellesperioden ble redusert med to uker. Artikkelen viser hvordan denne lovendringen har påvirket fedres 
uttak av fedrekvote og foreldrepenger. Dette er gjort ved å sammenligne de fedre som har barn født før og etter at regel
endringen trådte i kraft. Utvalget omfatter alle som har barn født i perioden 1.7.2008 til 30.6.2009 og i perioden 1.7.2009 
til 30.6.2010.

Det har skjedd to endringer i fedrenes uttak av foreldrepenger etter 1.7.2009. Det har både vært en økning i andel 
fedre som mottar foreldrepenger fra NAV, og en økning i antall dager med foreldrepenger. Fedre som kunne ta ut seks 
uker fedrekvote fikk utbetaling for i gjennomsnitt sju uker i måleperioden. De fedre som kunne ta ut ti uker fedrekvote 
fikk utbetaling for vel ti uker. Fedre med barn født 2009/2010 har fått utbetaling i nær 45 prosent flere dager enn fedre 
med barn født 2008/2009. Dette gjelder uansett fars alder og når på året barnet er født.

Det er fedre i alder 3039 år som oftest tar ut foreldrepenger, og som oftest tar ut mer enn fedrekvoten. Dette gjelder 
fedre til barn født både før og etter 1.7.2009.

Fortsatt tar mor ut det meste av fellesperioden før far starter uttak av fedrekvote. Andel fedre med foreldrepenger er 
høyest når barnet er mellom 9 og 15 måneder. Utvidelse av fedrekvoten har ført til at fedrekvoten oftere blir delt opp, og 
at far noe oftere får utbetalt foreldrepenger i vinterhalvåret. Fedre tar fortsatt ut det meste av sin permisjon om sommeren. 

INNLEDNING
Foreldrepenger skal bidra til en trygg økonomisk og sosial 
situasjon for familier med omsorg for små barn. Av forel
drepengeperioden er tre uker før fødselen og seks uker 
etter fødselen forbeholdt mor. Fedrekvoten, som ble inn
ført i 1993, er forbeholdt far. Resten av perioden kan mor 
og far fordele slik de selv ønsker. 

Fedrekvoten ble utvidet fra fire til fem uker for barn 
født 1.7.2005 og senere, og til seks uker fra 1.7.2006. Ved 
begge disse utvidelsene ble foreldrepengeperioden tilsva
rende forlenget, slik at fellesperioden forble uendret. Fe
drekvoten ble utvidet fra seks til ti uker for barn født 
1.7.2009 og senere, og til tolv uker fra 1.7.2011. Ved de 
siste to utvidelsene ble halvparten av de nye ukene med 
fedrekvote tatt fra fellesperioden. Foreldrepengeperioden 
ble forlenget med henholdsvis to uker og en uke. De fedre 
som fikk tolv uker fedrekvote fra 1.7.2011 har foreløpig 
tatt ut svært få dager med foreldrepenger. Det er derfor for 
tidlig å analysere denne endringen. 

Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet fra seks uker (30 
dager) til ti uker (50 dager). Artikkelen viser hvordan fe
dres uttak av foreldrepenger er endret etter denne utvidel
sen. Fedrenes uttak av foreldrepenger er sett i forhold til 

den tid som er gått etter fødselen, og når på året barnet er 
født.

Det var ventet at utvidelsen i 2009 ville få full effekt 
først etter noen år. Dette fordi det er relativt få fedre som 
tar ut foreldrepenger i fellesperioden, når mor ikke kan 
være hjemme, og fordi det meste av fedrekvoten blir tatt 
ut om sommeren, når mor har ferie. Fedre rekker å ta ut 
seks uker fedrekvote mens mor avvikler lovpålagt ferie. 
Når fedrekvoten øker blir det vanskeligere å ta ut hele fe
drekvoten mens mor er hjemme. På denne bakgrunn var 
det ventet at andel fedre som tok ut en ny uke med fedre
kvote ville avta med hver nye uke som ble innført. Det var 
også ventet at de fedre som kunne ta ut ti uker oftere ville 
dele opp fedrekvoten, enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker. Dette fordi de fedre som ønsker å ha mor til stede 
må fordele fedrekvoten på flere ferier og høytider. 

Fedrekvotens betydning  
Mor kan bare unntaksvis ta ut de ukene som er forbeholdt 
far. Det betyr at familien går glipp av foreldrepenger hvis 
far ikke tar ut hele fedrekvoten. Av de fedre som mottok 
foreldrepenger i årene 2000 til 2005 hadde nær 70 prosent 
tatt ut 20 dager, det som tilsvarte deres fedrekvote. Da 
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fedrekvoten ble utvidet med en uke fra 1.7.2005, og med 
en ny uke 1.7.2006, økte fedrenes uttak av foreldrepenger 
tilsvarende (Fougner 2009). Lappegård (2012) fant at det 
er samsvar mellom fedrekvotens lengde og det antall uker 
foreldrene mener den bør være. 

Hvis foreldre ønsker det, kan de dele på foreldrepenge
perioden, og la far ta ut en større del av fellesperioden. 
Hvis dette var utbredt ville fedrekvotens lengde vært uten 
betydning. At så mange fedre tar ut eksakt det antall uker 
som tilsvarer fedrekvoten kan ha flere årsaker. Noen fedre 
kan føle seg presset til å ta ut mer foreldrepenger enn det 
de ønsker, for at familien ikke skal gå glipp av de stønader 
som de har rett til. Mange foreldre oppgir at lovfestede 
rettigheter har vesentlig betydning for hvordan de fordeler 
foreldrepengeperioden (Grambo og Myklebø 2009).1 

En annen forklaring er at fedre kan ha ønsket å være 
mer hjemme. For disse fedrene kan fedrekvoten være 

1  Av 1368 foreldrepar svarte nær halvparten at lovfestete rettigheter hadde 
’stor betydning’ for fordeling av foreldrepengeperioden, og 30 prosent at 
det hadde ’noe betydning’. 

nødvendig for å legitimere fars nærvær hjemme og fravær 
fra arbeidsplassen. Stadig flere fedre tar ut mer enn fedre
kvoten, noe som viser at mor og far oftere deler på ansva
ret hjemme. 

Det er fortsatt relativt få fedre som tar ut mer enn de 
ukene som utgjør fedrekvoten. Dette kan skyldes at mødre 
gjør krav på det meste av fellesperioden, eller at fedre 
ikke ønsker å ta ut foreldrepenger når mor ikke er hjemme. 
Hvis far ikke ønsker aleneansvar for barnet kan fedrekvo
ten være nødvendig for at han i det hele tatt skal ta ut for
eldrepenger. 

FEDRE MED TI UKER TAR OFTERE  
UT FEDREKVOTE
Fedre som kunne ta ut ti uker fedrekvote fikk utbetalt 
foreldrepenger oftere enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker.2 De fleste fedre tar ut det antall dager som tilsvarer 
deres fedrekvote, jf. figur 1. 

Fedre i trettiårene er de som oftest tar ut foreldrepen
ger, og som oftest tar ut mer enn fedrekvoten. Av fedre i 
utvalget er 60 prosent i alderen 30 til 39 år, 26 prosent er 
under 30 år, og 14 prosent er 40 år og eldre. Tidligere un
dersøkelser har vist at fars alder er ett av de kjennetegn 

2  Andel fedre som tar ut fedrekvote vil være høyere enn det figurene viser. 
Dette fordi de fedre som tar ut foreldrepenger utgjør en lavere andel av de 
fedre som kan ha rett til fedrekvote, enn av de fedre som har en slik rett. 

Utvalget omfatter alle foreldre som mottok foreldre
penger fra NAV for barn født i perioden 1.7.2008 til 
30.6.2009 og i perioden 1.7.2009 til 30.6.2010. I hvert 
av de to utvalgene er det nær 46 500 fedre som kan ha 
rett til foreldrepenger.* 

Data viser hvor mange dager fedrene har fått utbetalt 
foreldrepenger for i hvert kvartal etter fødselen. For 
ikke å få med foreldrepenger for et eldre barn er utbe
taling i fødselskvartalet ikke tatt med. Dette har liten 
betydning ettersom svært få fedre mottok foreldre
penger i disse månedene. 

Måleperioden er frem til 30.9.2010 for barn født 
2008/2009, og frem til 30.9.2011 for barn født 
2009/2010. Når måleperioden er over er barna mel
lom 15 og 27 måneder gamle.
*  Barnets mor har mottatt foreldrepenger, ett av flere krav som må 

være oppfylt for at far skal ha rett til fedrekvote. Vi har ingen 
informasjon om hvilke fedre som har rett til fedrekvote. Dette 
fordi vi ikke vet om far oppfyller kravet om inntekt i seks av ti 
måneder og/eller om han bor sammen med barnet.

Foreldrepengeperioden. For barn i utvalget som er 
født 1.7.2008 til 30.6.2009 er foreldrepengeperioden 
44 uker med 100 prosent dekning og 54 uker med 80 
prosent dekning. Fedrekvoten utgjør seks uker (30 
dager). For barn som er født 1.7.2009 til 30.6.2010 er 
foreldrepengeperioden henholdsvis 46 uker og 56 
uker. Fedrekvoten utgjør ti uker (50 dager). Mødre 
som tar ut hele fellesperioden kan motta foreldrepen
ger i inntil 38/48 uker for barn født 2008/2009, og i 
inntil 36/46 uker for barn født 2009/2010. 

Figur 1.  
Fedre etter antall dager med foreldrepenger, fars 
alder og fedrekvotens lengde.
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som har størst betydning for fars uttak av fedrekvote 
(Fougner 2009). De viste også en nær sammenheng mel
lom fars og mors alder, mellom foreldrenes alder og deres 
inntekt, og mellom fars og mors inntekt.

Fars uttak av foreldrepenger blir også påvirket av for
hold som geografisk tilhørighet, inntekt og yrke, herunder 
om far er næringsdrivende eller arbeidstaker. Utvalget 
omfatter alle foreldre som har barn født ett år før og ett år 
etter 1.7.2009. Familier med barn som er født 2008/2009 
og 2009/2010 har nær samme fordeling på de fleste kjen
netegn. De kjennetegn som påvirker fars uttak av forel
drepenger vil derfor ha liten betydning for de endringer 
som følger av utvidet fedrekvote.

MOR TAR UT DET MESTE AV 
FELLESPERIODEN 
De fleste fedre starter uttak av fedrekvote først etter at 
mor har tatt ut det meste av fellesperioden. Det er få fedre 
som har fått utbetalt foreldrepenger før barnet er et halvt 
år. Dette gjelder både før og etter at fedrekvoten ble utvi
det. Når barnet er født i andre halvår øker andel fedre med 
foreldrepenger mest den sommeren barnet er nær ett år. 
Fedre med barn født i første halvår starter oftest den på
følgende vinteren. Figur 2 og figur 3 viser hvordan fedre
nes uttak av foreldrepenger øker i løpet av måleperioden.

Det er svært få fedre som får sin første utbetaling etter 
at barnet er fylt 21 måneder. Figur 2 bekrefter derfor at 
fedre med ti uker fedrekvote tar ut foreldrepenger oftere 
enn fedre med seks uker. Når barnet er født i andre halvår 
er forskjellen 3,4 prosentpoeng.

De fleste fedre tar ut foreldrepenger når barna er mel
lom 9 og 15 måneder gamle. For fedre til barn som er født 
2009/2010 viser figur 4 andel fedre med utbetaling etter 
barnets alder.  

Fedre med ti uker kan starte tidligere  
og avslutte senere 
Fedre med ti uker fedrekvote får utbetalt foreldrepenger 
tidligere enn fedre med seks uker fedrekvote. Dette skyl
des at fellesperioden ble redusert med to uker fra 1.7.2009. 
Mødre som tar ut hele fellesperioden avslutter foreldre
penger to uker tidligere for barn født 2009/2010, enn for 
barn født 2008/2009. Da fedrekvoten ble utvidet med fire 
uker ble foreldrepengeperioden utvidet med to uker. Det 
betyr at perioden blir avsluttet to uker senere for barn født 
2009/2010, enn for barn født 2008/2009.

Fedre kan få sin første utbetaling med foreldrepenger 
etter at måleperioden er over. Data viser at dette skjer of
tere for fedre med seks uker fedrekvote enn for fedre som 
kan ta ut ti uker. Figur 2 og 3 viser at fedre til barn født i 
andre halvår 2008 har mottatt foreldrepenger oftere enn 

Figur 2. 
Fedre med barn født 2. halvår i 2008 og 2009 etter 
antall dager med foreldrepenger frem til angitt dato 
og fedrekvotens lengde. 
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Figur 3. 
Fedre med barn født 1. halvår i 2009 og 2010 etter 
antall dager med foreldrepenger frem til angitt dato 
og fedrekvotens lengde. 
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fedre til barn født i første halvår 2009. Fedre til barn født 
i første halvår 2010 har mottatt foreldrepenger like ofte 
som fedre til barn født i andre halvår 2009. 

Hvis foreldre tar ut foreldrepenger sammenhengende, 
vil perioden være avsluttet før barnet er 15 måneder gam
melt. Dette gjelder også hvis foreldrepengeperioden blir 

avbrutt to ganger for at mor skal avvikle fem uker med 
ferie. De foreldre som ønsker å forlenge perioden kan ta ut 
foreldrepenger frem til barnet er tre år. Dette kan de gjøre 
ved å kombinere graderte foreldrepenger med redusert 
arbeidstid og/eller ved å utsette deler av perioden.  

Figur 4 viser at det er mange fedre som vil motta forel
drepenger også etter at måleperioden er over. De barn 
som er født i andre kvartal 2010 er mellom femten og at
ten måneder gamle 30.9.2011. Av barnas fedre mottok en 
av tre foreldrepenger i tredje kvartal 2011, det siste kvar
talet i måleperioden. En av ti fedre med barn født i andre 
halvår 2009 mottok foreldrepenger i dette kvartalet. Vi 
vet ikke hvor mange dager fedrene vil få utbetaling for 
den sommeren de yngste barna er nærmere to år.

FEDRE HAR TATT UT MER ENN TI UKER 
Fedre som mottok foreldrepenger i måleperioden har tatt 
ut flere dager enn det som tilsvarer deres fedrekvote. Fe
dre som kunne ta ut seks uker fedrekvote har tatt ut sju 
uker med foreldrepenger i gjennomsnitt. Fedre med ti 
uker fedrekvote har tatt ut mer enn ti uker. Figur 5 viser 
hvordan fedres uttak av foreldrepenger øker med barnets 
alder.

Fars dager med foreldrepenger øker etter hvert som 
mor avslutter en større del av fellesperioden. De barn som 
er født i første halvår 2010 er mellom 3 og 9 måneder per 
30.9.2010. Innen den tid har far fått utbetaling for nær en 

Figur 5. 
Antall dager med foreldrepenger i gjennomsnitt frem til angitt dato, for fedre som mottok  
foreldrepenger i måleperioden. 
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uke med foreldrepenger. Det meste av fedrekvoten er tatt 
ut når barnet er halvannet år.

Fedre som kan ta ut ti uker fedrekvote har fått utbeta
ling for flere dager enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker. Noe av forskjellen skyldes at fellesperioden ble re
dusert med to uker i 2009, og at fedre med ti uker kan 
starte tidligere med foreldrepenger. De yngste fedrene har 
tatt ut færrest dager med foreldrepenger. Fedre i trettiåre
ne har tatt ut flest dager, men med ett unntak. Når barnet 
er født i første halvår 2010 har de eldste fedrene tatt ut 
flest dager. Årsaken kan være at fedre i trettiårene har ut
satt flest dager til etter måleperioden. Dette fordi fedre 
med barn født i første halvår 2010 er de siste som avslutter 
fedrekvoten. De har de yngste barna, og den lengste forel
drepengeperioden. 

Tar far ut alle de fire nye ukene  
med fedrekvote? 
Etter at fedrekvoten ble utvidet med fire uker har utbeta
ling til fedrene økt med mer enn tre uker. For fedre med 
barn født i andre halvår er forskjellen 16,3 dager. Det er 
ikke umulig at en lengre måleperiode ville vist en større 
vekst. Dette fordi fedre med ti uker fedrekvote vil kunne 
få utbetaling for flere dager etter at måleperioden er over. 

I hvert av utvalgene er det nær ett år mellom de yngste 
og de eldste barna. Fedre har tatt ut flere dager med forel
drepenger for barn som er født i andre halvår, enn for barn 
som er født i første halvår. For fedre i trettiårene er for
skjellen 1,2 dager for fedre med seks uker fedrekvote, og 
2,6 dager for fedre som kunne ta ut ti uker. Dette viser at 
fedre med ti uker fedrekvote kan ha spart opp flest dager 
til etter måleperioden. Hvis dette er tilfelle kan utvidelse 
av fedrekvoten i 2009 ha en større effekt enn den som er 
målt. 

Det er stor sannsynlighet for at fedre med ti uker fedre
kvote vil ta ut foreldrepenger oftere etter måleperiodens 
utløp, enn fedre med seks uker, og at de også vil ta ut flere 
dager. I alle deler av måleperioden er andel fedre med 
foreldrepenger høyere for fedre med ti uker fedrekvote, 
enn for fedre med seks uker. Fedre med ti uker fedrekvote 
fikk også utbetaling for flere dager i hvert kvartal, inklu
dert det siste kvartalet i måleperioden. Dette vil kunne 
gjelde også for de kvartaler som kommer etter at målepe
rioden er over. Data viser at fedre med ti uker fedrekvote 
har delt opp fedrekvoten oftere enn de fedre som hadde 
seks uker fedrekvote.

Mors inntekt har stor betydning for fars 
uttak av fedrekvote
Mors inntekt før fødselen har stor betydning for hvor stor 
del av foreldrepengeperioden far tar ut. For fedre i trettiå

rene viser figur 6 hvordan fars uttak av foreldrepenger 
varierer med mors inntekt.3 

Andel fedre som fikk utbetalt foreldrepenger er svært 
lav når mors inntekt var under 2G før fødselen. Dette 
skyldes at fedre ikke hadde rett til fedrekvote hvis mor 
arbeidet mindre enn halv stilling.4 Når mors inntekt er 
høyere enn 2G øker fars uttak av foreldrepenger i takt 
med mors inntekt. De fedre som mottok foreldrepenger 
i måleperioden, hadde tatt ut flest dager når mors inn
tekt var enten under 2G eller over 5,5G. Mødre med lav 
inntekt kan ha hatt redusert arbeidstid, eventuelt på 
grunn av eldre barn i familien. Hvis mor skal tilbake i 
full stilling etter fødselen lønner det seg økonomisk å la 
far ta ut det meste av foreldrepengeperioden. Mødre 
med høy inntekt har svært ofte høy utdanning og en 
egen karriere å ta hensyn til. Disse mødrene har mer 
kontakt med arbeidsgiver i en tidlig periode etter fødse
len, enn det andre mødre har (Egeland m.fl. 2008). 

3  Når far er i trettiårene har 25 prosent av mødrene inntekt mellom 3G og 
4G, 55 prosent har inntekt over 4G. 

4  For barn født 1.7.2010 og senere har far rett til fedrekvote også når mor 
arbeider mindre enn halv stilling før fødselen.

Figur 6. 
Fedre 30-39 år med barn født 2. halvår 2009 etter 
antall dager med foreldrepenger og mors inntekt 
før fødselen.
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HVORDAN FORDELER FAR  
UKENE I FEDREKVOTEN ? 
Fedre får utbetalt foreldrepenger for flere dager i sommer
halvåret enn i vinterhalvåret. Dette kan skyldes at mor 
avvikler ferie, og at eldre søsken har fri fra skole og bar
nehage. I enkelte yrker kan det også være lettere å være 
lenge borte fra arbeidet i sommerhalvåret, når arbeidskol
leger avvikler sin ferie. Det er også mange familier som 
ønsker at mor skal være tilgjengelig når far tar ut fedre
kvote. Dette ser vi fordi det er relativt få fedre som tar ut 
foreldrepenger i fellesperioden når mor ikke kan være 
hjemme. 

Mor og far kan ikke samtidig motta fulle foreldrepen
ger. Når far tar ut fedrekvote må mor være helt eller delvis 
i arbeid, eller hun må være hjemme med ulønnet permi
sjon eller ferie. Dette er en medvirkende årsak til at de 
fleste fedre starter fedrekvoten om sommeren, og at de får 
utbetalt for flere dager i sommerhalvåret. 

Foreldre må melde fra til NAV om når mor og far vil ta 
ut foreldrepenger, og om de skal kombinere graderte for
eldrepenger med redusert arbeidstid. Hvis far vil ta ut de
ler av fedrekvoten på et senere tidspunkt må han søke 
NAV om utsettelse. Innmelding til NAV gjør at det kan 
være hensiktsmessig for far å ta ut fedrekvoten mest mu
lig sammenhengende, og å gjøre færrest mulig endringer i 
måten han tar ut foreldrepenger på. Hvis far tar ut fedre
kvote om sommeren vil han kunne fordele sine oppsparte 
feriedager utover året. Dette gir barnefamilien større 
fleksibilitet i hverdagen, og et enklere forhold til NAV. De 
fedre som fikk utbetalt foreldrepenger fra NAV i sommer
ferien kan derfor ha vært hjemme i andre deler av forel
drepengeperioden, eventuelt med aleneansvar for famili
ens yngste. 

Utvidelse av fedrekvoten har ført til at fedrekvoten of
tere blir delt opp. Fedre med ti uker fedrekvote har også fått 
utbetaling for flere dager i hvert av de kvartal som følger 
etter fødselskvartalet, enn fedre som kunne ta ut seks uker. 
Dette tyder på at mange fedre har fordelt de ti ukene sine 
over et lengre tidsrom. Dette kan skyldes at et langt fravær 
fra arbeidsplassen kan gjøre det vanskelig å konkurrere om 
interessante arbeidsoppgaver og karrieremuligheter. Det 
kan også skyldes at en lengre fedrekvote gir far større fri
het til å bestemme når han vil ta ut foreldrepenger. En an
nen årsak kan være at det er blitt vanskeligere å ta ut hele 
fedrekvoten mens mor er hjemme. De fedre som ikke øn
sker aleneansvar må fordele ukene sine på flere ferier og 
flere høytider når fedrekvoten øker i omfang. 

Det meste av fedrekvoten blir  
utbetalt om sommeren 
Fedre får oftere utbetalt foreldrepenger for første gang om 
sommeren enn om vinteren. En sammenligning av figur 2 
og 3 viser at andel fedre som mottar foreldrepenger øker 
mest i sommerhalvåret. Det er også flere fedre som har 
mottatt foreldrepenger innen 30.9.2011 for barn født i før
ste halvår 2010, enn det er fedre som har mottatt foreldre
penger innen 31.3.2011 for barn som er født i andre halvår 
2009. Dette viser at en god del fedre har utsatt sitt første 
uttak av foreldrepenger til nærmeste sommer. 

Andel fedre som mottar foreldrepenger øker i sommer
halvåret. Figur 4 viser hvor stor andel av fedrene som 
mottok foreldrepenger i hvert kvartal etter fødselen. An
del fedre med utbetaling er påvirket både av den tid som 
er gått etter fødselen, barnets alder, og av når på året bar
net er født. Andelen er høyere i de kvartalene som hører 
inn under sommerhalvåret. Andel fedre med foreldrepen
ger i tredje kvartal etter fødselen er høyest for fedre med 
barn født i andre halvår 2009. Andel med utbetaling i 
femte kvartal etter fødselen er høyest for fedre med barn 
født i første halvår 2010.

Far tar ut det meste av fedrekvoten i sommerhalvåret. 
Dette gjelder uansett når på året barnet er født. Fedre med 
barn født i andre halvår tok ut nær to tredeler av sine da
ger i sommerhalvåret. Fedre med barn født i første halvår 
tok ut vel halvparten av sine dager om sommeren. Fedre 
med ti uker fedrekvote har tatt ut noen flere dager i vinter
halvåret enn fedre med seks uker. Noe av forskjellen kan 
skyldes at stadig flere fedre kombinerer graderte foreldre
penger med redusert arbeidstid, og at fedre med ti uker 
oftere har delt opp fedrekvoten. Mye tyder på at fedre med 
ti uker fedrekvote kan ha spart opp flest dager av fedre
kvoten. Dette er dager som kan bli tatt ut i sommerhalv
året. 

En lengre fedrekvote blir oftere delt opp
Fedre som kunne ta ut ti uker ferdekvote har delt opp fe
drekvoten langt oftere enn de fedre som kunne ta ut seks 
uker. Hvis far tar ut fedrekvoten samlet vil han bli regis
trert med en avsluttet periode med foreldrepenger. Fedre 
som deler opp fedrekvoten får utbetalt foreldrepenger i 
mer enn en avsluttet periode. Med dette kan antall avslut
ninger i løpet av måleperioden gi en indikasjon på hvor 
ofte fedrekvoten blir delt opp. Slike data viser at det etter 
utvidelse av fedrekvoten er mer enn 30 prosent flere fedre 
som deler opp fedrekvoten. 
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OPPSUMMERING 

Fedrekvoten som begrep er fortsatt viktig når foreldrene 
fordeler foreldrepengeperioden. Dette fordi de fleste fedre 
fortsatt mottar foreldrepenger i eksakt det antall uker som 
er forbeholdt far. Ved hver utvidelse av fedrekvoten har 
fedrenes uttak av foreldrepenger økt tilsvarende. 

Fedrekvoten ble utvidet fra seks uker til ti uker fra 
1.7.2009. Fedre med barn født før utvidelsen fikk utbetalt 
foreldrepenger i sju uker i gjennomsnitt. Fedre med barn 
født etter utvidelsen fikk utbetaling for vel ti uker i gjen
nomsnitt. Forskjellen kan vise seg å bli større enn den 
som data viser. Dette fordi fedre med ti uker fedrekvote i 
større grad kan ha spart opp dager som de vil ta ut etter at 
måleperioden er over. 

Fedre som kan ta ut ti uker fedrekvote har mottatt forel
drepenger oftere enn fedre med seks uker fedrekvote. 
Dette kan skyldes at en lengre fedrekvote gjør det vanske
ligere for far å ikke benytte seg av opptjente rettigheter. 
Det kan også skyldes at to av de fire nye ukene med fedre
kvote ble tatt fra fellesperioden. Hvis mor tar ut hele fel
lesperioden, er barn født 2009/2010 to uker yngre når mor 
er ferdig med å ta ut foreldrepenger. Det betyr at tiden fra 
mor avslutter foreldrepenger til barnet begynner i barne
hage er to uker lenger for barn født 2009/2010. 

Etter utvidelse fra seks til ti uker har far oftere delt opp 
fedrekvoten. Dette kan skyldes at det er vanskelig å være 
lenge borte fra arbeidet sammenhengende, og/eller at det 
er hensiktsmessig for familien å la far ta ut foreldrepenger 
når mor har ferie og fridager. 

REFERANSER 

Egeland, Cathrine, Enehaug, Heidi, Halrynjo, Sigtona, 
Lyng, Selma, Svare, Helge (2008). Erfaringer med og 
konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepenger i 
norsk arbeidsliv. AFIrapport nr. 2/2008. Oslo: Arbeids
forskningsinstituttets rapportserie.

Fougner, Elisabeth (2009). ’Fedres uttak av foreldrepen
ger etter fødsel’. Arbeid og velferd nr. 1/2009. Oslo: Ar
beids og velferdsdirektoratet.

Fougner, Elisabeth (2009). ’Hvorfor tar selvstendige næ
ringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon’. Arbeid og 
velferd nr. 3/2009. Oslo: Arbeids og velferdsdirektoratet.

Grambo, AnneCathrine og Myklebø, Sigrid (2009). Mo
derne familier – tradisjonelle valg. Rapport nr. 2 2009. 
Oslo: Arbeids og velferdsdirektoratet

Lappegaard, Trude (2012). ’Småbarnsforeldre sier ja til 
fedrekvote’. Samfunnsspeilet 2012 nr 1. SSB



78

// Flere yrkesaktive pleier pårørende i livets sluttfase // Arbeid og velferd Nr 2 // 2012

Flere yrkesaktive pleier pårørende  
i livets sluttfase
Av Ingunn Helde og olA THune 

Sammendrag

Pleiepenger til yrkesaktive som pleier nære pårørende i livets sluttfase, er en av de mindre kjente ordningene NAV ad-
ministrerer. I perioden 2000 til 2009 ble denne ordningen benyttet av mellom 200 og 290 personer per år, og folketryg-
dens utgifter til ordningen beløp seg til mellom 1,8 og 3,3 millioner kroner. 

Fra 1. juli 2010 ble retten til slike pleiepenger utvidet fra 20 til inntil 60 dager. Utvidelsen førte umiddelbart til økt 
bruk av ordningen, særlig blant kvinner. Antall pleiepengemottakere økte til 380 personer i 2010 og 668 i 2011. Utgif-
tene til ordningen økte til henholdsvis 5,6 millioner kroner i 2010 og 14,3 millioner kroner i 2011. Gjennomsnittlig antall 
pleiepengedager per mottaker økte fra ca. 9 dager før regelverksendringen til 16 dager i 2011. Mens det var færre som 
tok ut få dager, ble det flere som tok ut mange dager. Ca 18 prosent av mottakerne i 2011 tok ut 20 pleiepengedager eller 
mer.

Veksten både i antall mottakere og i antall pleiepengetilfeller har vært størst blant kvinner. Når menn først benytter 
ordningen, tar de imidlertid ut litt flere pleiepengedager enn kvinnene. For både kvinner og menn utgjør aldersgruppen 
30-49 år majoriteten av pleieyterne. Men andelen mottakere i alderen 50 år og eldre er økende. Et flertall har ikke 
mindreårige barn. Gifte utgjør den største sivilstands kategorien. 

Mer enn 70 prosent av pleiepengemottakerne hadde en inntekt over 4G (ca. 312 000 kroner). Økningen i antall mot-
takere etter regelendringen har likevel vært størst blant de med inntekt under 4G. Det er gjerne ansatte innen helse- og 
sosiale tjenester som påtar seg å pleie sine pårørende. Nesten halvparten av kvinnene som mottar pleiepenger er ansatt 
i denne sektoren. Ordningen brukes mest på Vestlandet. Vi ser for øvrig tegn til at noen flere pleiepengemottakere syk-
meldes etter regelendringen, men det er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon om dette.

pleiepenger kun til yrkeSaktive
Pleie- og omsorgsoppgaver utført av familiemedlemmer 
og andre nærstående har stor samfunnsmessig betydning. 
Parallelt med en sterk vekst i offentlige omsorgstjenester 
har det derfor vært et mål for regjeringen å legge til rette 
for at omsorgsoppgaver skal kunne kombineres med yr-
kesdeltakelse (Se for eksempel St.meld. nr. 25 (2005-
2006), Prop. 64 L (2009-2010)). Folketrygdloven rommer 
derfor tre ulike pleiepengeordninger. De som er mest 
brukt og omtalt er pleiepenger til yrkesaktive med omsorg 
for alvorlig sykt barn1 eller med barn innlagt i helseinsti-
tusjon2. Pleiepenger til yrkesaktive som pleier nære pårø-
rende i livets sluttfase3 er derimot en relativt ukjent ord-
ning og har vært mindre brukt. Nå ser det ut til at denne 

1 Jf. Folketrygdloven § 9-11.
2 Jf. Folketrygdloven § 9-10.
3 Jf. Folketrygdloven § 9-12.

ordningen står foran en økt pågang. Det er derfor denne 
ordningen vi her skal se nærmere på.

Hvert år dør mellom 41 000 og 42 000 personer i Norge. 
De fleste dødsfallene – om lag 80 prosent – skjer på pleie
institusjoner eller sykehus. Men årlig dør rundt 6 000 
personer i eget hjem (Statistisk sentralbyrå 2011a). En del 
av disse dødsfallene skjer plutselig, for eksempel som 
følge av akutte sykdommer eller voldsomme dødsfall 
(ulykker, selvmord og drap). Hvor mange av dødsfallene 
som er forventet og hvor mange som faktisk pleies av på-
rørende, vet vi ikke noe om. Vi vet heller ikke noe om 
hvor mange som ønsker å tilbringe sine siste dager i eget 
hjem fremfor på sykehus eller annen institusjon.

Blant de som tilbringer livets sluttfase i hjemmet, er det 
trolig en del som pleies av ektefelle eller barn/svigerbarn 
som selv er pensjonister. Denne gruppen er ikke beretti-
get til pleiepenger fra folketrygden, ettersom pleiepenger 
kun ytes til yrkesaktive. 
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Pleiepengeordningen ble innført med virkning fra 
1. juli 1990. Hensikten skulle være å bedre yrkesaktive 
 personers mulighet til å yte omsorg for nære pårørende 
som innen relativt kort tid forventes å dø.  

Da ordningen ble innført, var regelen at pleiepenger 
kunne ytes i inntil 20 dager for hver pasient. I en del til-
feller var imidlertid dette for få dager, blant annet fordi 
det kan være vanskelig å forutsi når dødsfallet vil inn-
treffe og fordi sluttfasen kan bli langvarig. Fra 1. juli 2010 
ble derfor antallet pleiepengedager utvidet fra 20 til inntil 
60 dager for hver pasient (Prop. 64 L (2009-2010)). Et ar-
gument som ble trukket frem av noen høringsinstanser, 
var at en del av de som pleiet sine pårørende selv ble syk-
meldte når de 20 dagene var oppbrukt, selv om årsaken til 
sykefraværet var familiemedlemmets sykdom. 

Regjeringen forventet ikke at denne endringen i regel-
verket ville medføre at flere tok ut pleiepenger. Men det 
ble forventet at de som benyttet ordningen ville ta ut inntil 
tre ganger så mange dager (ibid.).

Formålet med denne artikkelen er å vise hvordan bru-
ken av ordningen har utviklet seg gjennom 2000-tallet, 
før og etter regelverksendringen. Vi har altså ikke rettet 
søkelyset mot de pleietrengende, men mot de som midler-
tidig velger å bli pleieytere. Det blir fokusert på følgende 
spørsmål: 

1.  I hvor stor grad benyttes pleiepengeordningen og hvem 
benytter den? 

2. Har utvidelsen av ordningen medført endringer i bru-
ken av ordningen og i tilfelle hvilke? 

Data er hentet fra NAVs ulike registre for perioden 2000-
2011 (jf. faktaboks). 

regelverk for pleiepenger til yrkesaktive som pleier nære pårørende i livets sluttfase 

I følge folketrygdloven (§ 9-12) kan det ytes pleiepenger i 
inntil 60 dager til yrkesaktive personer som er hjemme og 
pleier nære pårørende ved forventet dødsfall. Hensikten 
med bestemmelsen er å bedre yrkesaktives muligheter til å 
yte omsorg for nære pårørende i livets sluttfase. 

Pleiepenger ytes kun i de tilfellene hvor pleien ytes i 
hjemmet til den pleietrengende eller i hjemmet til den som 
utøver pleien, men ikke dersom den pleietrengende er inn-
lagt i institusjon. 

Stønaden gis i inntil 60 dager per pasient. Retten til pleie-
penger er ikke begrenset til et angitt tidsrom. Det kan tas ut 
enkeltdager over flere uker. Ettersom det innen familien kan 
være behov for å skifte på omsorgsoppgavene, gis det også 
adgang til at det for samme pasient kan være flere familie-
medlemmer som benytter ordningen.  

Ytelsen beregnes tilsvarende som for sykepenger, det vil 
si at folketrygden kompenserer 100 prosent av tapt pensjons-
givende inntekt, begrenset oppad til en årlig inntekt på 
maksimalt seks ganger folketrygdens grunnbeløp (475 296 
kroner fra 1. mai 2011). Med 260 arbeidsdager i året kan vi 
beregne maksimal pleiepengeytelse i 2011 til 
([475 296/260]*60 =) 109 684 kroner. Dersom en pleiepen-
gemottaker har mindre enn 6G i inntektsgrunnlag og tar ut 
færre pleiepengedager blir ytelsen tilsvarende mindre. 

Krav om pleiepenger skal fremmes ved NAV-kontoret der 
den pleietrengende er bosatt. For å få innvilget stønaden må 
det fremlegges legeerklæring fra den helseinstitusjonen el-
ler legen som har behandlet den pleietrengende.

datagrunnlag og definisjoner 

Opplysninger om folketrygdens utgifter til pleiepenger 
og bruken av ordningen er hentet fra NAVs stønadsregn-
skap og registre over pleiepengemottakere, arbeidstake-
re, sykmeldte og foreldre med mindreårige barn. Vi ser 
på statistikk for perioden 2000-2011. Merk at fraværet 
er periodisert på tidspunktet for utbetaling av pleiepen-
gene. Dette kan medføre noe etterslep i tallene. 

Som pleiepengemottakere regnes alle personer som 
har mottatt pleiepenger for å pleie pårørende i livets 
sluttfase. Alle personer som har mottatt pleiepenger det 
enkelte år er regnet med. Dette betyr at dersom et pleie-
pengetilfelle strekker seg over et årsskifte vil personen 
telles med begge år.

Et pleiepengetilfelle utgjør en periode en person mot-
tar pleiepenger for. En pleiepengemottaker kan ha flere 
pleiepengetilfeller. Dersom en person tar ut enkeltstå-
ende dager over en lengre periode vil hver enkelt dag 
telle som ett avsluttet tilfelle. 

Med pleiepengedager menes antall fraværsdager be-
talt av folketrygden.

Vi har kun data om de som mottar pleiepenger for å 
yte pleie til pårørende. Vi har ingen opplysninger om 
hvem som mottar pleie i livets sluttfase. Ettersom sam-
me pasient kan motta både lønnet og ulønnet hjelp fra 
flere familiemedlemmer, vet vi heller ikke hvor mange 
pleietrengende som mottar pårørendeomsorg i livets 
sluttfase. Vi mangler også opplysninger om hvor mange 
yrkesaktive familie medlemmer det er som hjelper sam-
me pasient. 
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Figur 1: 
pleiepengemottakere og pleiepengetilfeller i alt, samt utgifter i mill. kroner
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en lite brukt ordning  
Fra 2000 til 2009

Ti år etter at pleiepengeordningen ble innført, var den 
fortsatt relativt lite brukt. I 2000 ble ordningen benyttet 
av i alt 197 personer, mens kostnadene til ordningen var 
på om lag 1,8 millioner kroner (3,7 millioner 2011kro-
ner4). De neste årene økte utgiftene moderat målt i nomi-
nelle kroner, men viste en nedadgående utvikling målt i 
2011-kroner. Antallet pleiepengemottakere var stabilt. 
Ved utgangen av 2009 var utgiftene på 3,6 millioner 
2011-kroner, mens antallet mottakere var på 293 personer 
(jf. figur 1).

Antallet pleiepengetilfeller – perioder pleiepengemot-
takerne mottok pleiepenger for – økte imidlertid noe ster-
kere. Mens antallet tilfeller i 2000 var på 254, var det i 
2009 økt til 587, det vil si en økning på 131 prosent. Et-
tersom verken utgiftene eller antall pleiepengemottakere 
vokste i samme grad i perioden, ser vi at utviklingen del-
vis har sammenheng med at flere av de som benyttet 
pleie pengeordningen tok ut mer enn én periode. Gjen-
nomsnittlig antall pleiepengetilfeller per mottaker økte 
fra 1,3 i 2000 til 2,0 tilfeller per mottaker i 2009. 

Fra 2000 til 2009 synes flere å velge kortere perioder. 
Dersom vi ser på lengden på til de tilfellene som ble av-
sluttet innen utgangen av det aktuelle kalenderåret, ser vi 
at i 2000 ble 29 prosent av tilfellene avsluttet i løpet av to 

4  Som omregningsfaktor fra nominelle til 2011-kroner har vi her benyttet 
lønnsveksten i perioden jf. SSB. 

dager, mens 17 prosent varte i 20 dager. Ni år senere var 
hele 56 prosent av tilfellene på kun én eller to dager, mens 
bare 5 prosent varte ut maksimal periode på 20 dager.

Til tross for denne utviklingen, finner vi at det totale 
uttaket av dager var relativt stabilt. Mens mottakere som 
avsluttet sine tilfeller i 2000 i gjennomsnitt tok ut 11 da-
ger, var gjennomsnittet i 2009 på 9 dager (jf. figur 2). 
Andelen som tok ut maksimalt antall dager var dessuten 
mer enn halvert, fra 23 prosent i 2000 til 10 prosent i 2009 
(se figur 3). 

Pårørendeomsorg har tradisjonelt vært kvinners an-
svarsområde. Det er derfor ikke overraskende at de fleste 
som pleier pårørende i livets sluttfase er kvinner. Siden 
2002 har kvinnene utført mer enn 70 prosent av alle pleie-
pengetilfeller. Ser vi på kvinneandelen blant pleiepenge-
mottakerne, er den generelt litt lavere, men også her holder 
andelen seg rundt 70 prosent. For perioden 2000-2009 ser 
vi imidlertid at når mennene først benytter ordningen, tar 
de ofte ut like mange eller litt flere fraværsdager enn kvin-
nene (jf. figur 2). Som vi skal se senere, kan regelverksend-
ringen fra 1. juli 2010 se ut til å befeste denne tendensen.

hva Skjedde etter regelendringen?
2011 er det første enkeltåret hvor de nye reglene har vært i 
bruk hele året. For å sammenlikne bruken av pleiepenge-
ordningen før og etter regelverksendringen, ser vi derfor 
først og fremst på hvordan ordningen ble benyttet dette 
året sammenliknet med 2009.

KIlde: nAv
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I 2009 var utgiftene til ordningen som nevnt på om lag 
3,6 millioner 2011-kroner. Utgiftene i første halvår 2010 lå 
på om lag 1,6 millioner 2011-kroner, noenlunde samme 
nivå som utgiftene tidligere hadde utgjort per halvår. Et-
ter at ordningen ble utvidet så vi ganske umiddelbart et 
hopp i utgiftene, til 4,2 millioner 2011-kroner i andre 

halvår. Økning fra første halvår var dermed på 164 pro-
sent. Veksten fortsatte i 2011, og endte på 14,3 millioner 
kroner, nesten en tredobling av utgiftene sammenliknet 
med 2009.

Den sterke utgiftsveksten kan ha ulike årsaker. For ek-
sempel kan utgiftene ha økt fordi:

Figur 2: 
gjennomsnittlig antall pleiepengedager per mottaker med avsluttede pleiepengetilfeller, etter kjønn 

Figur 3: 
pleiepengemottakere med avsluttede pleiepengetilfeller, etter antall pleiepengedager per år 
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•  flere personer benyttet ordningen etter regelendringen. 
En utvidelse av stønadsperioden kan medføre at flere 
enn tidligere ser seg i stand til å benytte ordningen fordi 
det blir enklere å kombinere pleie av pårørende med eget 
familie- og yrkesliv for en lengre periode.

•  de som benyttet ordningen etter utvidelsen hadde flere 
perioder eller flere dager med pleie penger enn de som 
tidligere benyttet ordningen. Jo flere pleiepengedager 
som tas ut, jo større blir utgiftene for folketrygden. 

•  de som benyttet ordningen etter regelendringen kan ha en 
høyere inntekt enn tidligere års pleieytere. I så fall blir 
folketrygdens utgifter per pleiepengedag også høyere. 

Så hva var det faktisk som forårsaket utgiftsveksten fra 
2009 til 2011? Ser det ut til at regelverks endringen har 
medført endringer i bruken av pleiepengeordningen?

Flere tar ut pleiepenger etter regelendringen
Det var ikke bare utgiftene som økte umiddelbart etter 
regelverksendringen i 2010. Også antallet pleiepengemot-
takere og pleiepengetilfeller økte. I 2009 ble det utført 587 
pleiepengetilfeller av 293 pleiepengemottakere. To år se-
nere var de tilsvarende tallene økt til henholdsvis 1 753 
tilfeller og 668 mottakere (jf. figur 1). Mens antallet plei-
epengemottakere i 2011 var økt med 128 prosent sam-
menliknet med 2009, økte antallet tilfeller med nesten 
200 prosent. 

Utgiftsveksten har altså en klart sammenheng med at 
flere valgte å benytte ordningen etter regelendringen. På 
den ene siden kan dette bety at flere yrkesaktive nå får 
betalt for å utføre omsorgs oppgaver som familien tidligere 
utførte ulønnet. Men det kan også tenkes at pårørendeom-
sorgen har erstattet en del av det pleiearbeidet som  ellers 
ville blitt utført av det offentlige helsevesenet. I så fall 
innebærer utgiftsøkningen på denne posten innsparinger 
på andre offentlige budsjetter. Om denne ansvarsfordelin-
gen har endret seg vet vi ikke noe om. Det vi derimot ser, 
er at selv om regelverksendringen medførte at flere yrkes-
aktive benyttet pleiepengeordningen, var det i enda større 
grad en økning i antallet perioder ordningen ble benyttet. 
I årene 2000 til 2010 økte gjennomsnittlig antall pleiepen-
getilfeller per pleiepengemottaker gradvis fra 1,3 til 2,0 
tilfeller. I 2011 tok hver enkelt mottaker i gjennomsnitt ut 
2,6 tilfeller. Dette kan både tyde på at flere enn tidligere 
valgte å ta ut kortere perioder med pleie penger i stedet for 
én lang periode, og kanskje dele pleie ansvaret med andre 
familiemedlemmer over et  lengre tidsrom. Men det kan 
også tenkes at pleieyterne i større grad enn tidligere kre-
ver bistand og avlastning fra helsevesenet, og at den dø-
ende nå oftere tilbringer deler av sluttfasen i hjemmet og 
noen perioder på sykehus eller annen institusjon.

Færre tar ut få dager, flere tar ut  
mange dager
Som forutsatt i lovforslaget (jf. Prop. 64 L (2009-2010)), 
synes utgiftsveksten særlig å ha sammenheng med at de 
som benyttet ordningen i 2011 utførte lengre pleiepenge-
perioder enn de som benyttet ordningen før regelendrin-
gen. For de tilfellene som var avsluttet ved utgangen av 
2009 og 2011, ser vi at andelen mottakere med 10 eller 
færre pleiepengedager var klart lavere sistnevnte år (jf. 
figur 3). Samtidig økte bruken av lange pleieperioder. 
Mens nær 10 prosent av mottakerne tok ut maksimalt an-
tall dager i 2009 (det vil si 20 dager), mottok om lag 18 
prosent pleiepenger for 20 dager eller mer i 2011. I alt 28 
personer (4 prosent) tok ut maksimalt antall dager i 2011, 
altså 60 dager. 

Nesten ingen velger graderte pleiepengedager. Før re-
gelendringen tok mellom 1 og 5 personer årlig ut graderte 
dager. I 2011 økte antallet til 19 personer, men andelen var 
likevel lav og på kun 3 prosent.

Størst økning av lavtlønte 
pleiepengemottakere 
Ser vi hele 2000-tallet under ett, hadde i gjennomsnitt 27 
prosent av pleieyterne et inntektsgrunnlag lavere enn 4G5, 
mens 73 prosent lå over dette. Dersom regelverksendrin-
gen hadde bidratt til flere høytlønte pleiepengemottakerne 
enn tidligere, kunne det forklart noe av utgiftsveksten fra 
2009 til 2011. En slik utvikling har vi imidlertid ikke sett. 
Utviklingen de siste to årene viser at den prosentvise vek-
sten i antall mottakere totalt sett har vært sterkere blant de 
med inntekt under 4G enn blant de med høyere inntekt. 

Blant pleieyterne i 2011 med inntekt under 4G, utgjør 
kvinnene hele 91 prosent. Det har sammenheng med at 
kvinner både har lavere inntekt enn menn og at de jobber 
mer deltid. Økningen i antall mottakere blant de med inn-
tekt over 4G er størst blant mannlige pleiepengemottakere. 

Flest kvinner bruker ordningen, men blant 
pleieyterne kan kjønnsforskjellene være 
under endring
I 2011 pleiet 473 kvinner og 195 menn pårørende i livets 
sluttfase. Ut fra antallet yrkesaktive som benytter pleie-
pengeordningen virker det altså ikke som om regelverks-
endringen har medført noen større likhet mellom kvinner 
og menn. Selv om både antallet mottakere og tilfeller har 
økt kraftig for begge kjønn, har veksten vært størst blant 
kvinner (jf. figur 4). Fra 2009 til 2011 økte deres uttak av 
pleiepengetilfeller med 205 prosent. Ettersom antallet til-
feller blant menn økte med 185 prosent i samme periode, 

5 Målt i gjennomsnittlig G utgjorde 4G ca. 312 000 kroner i 2011.
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er det fortsatt kvinner som utfører mer enn 70 prosent av 
pleiepengetilfellene. 

Selv om majoriteten av pleieyterne fortsatt er kvinner, er 
det likevel enkelte tegn til endring. Når vi ser på uttaket av 
pleiepengedager blant de som faktisk benytter ordningen, 
har faktisk gjennomsnittlig forbruk av pleiepengedager stort 
sett ligget én dag høyere blant mennene enn blant kvinnene 
helt siden 2005 (jf. figur 2). I 2011 var gjennomsnittet per 
mottaker på 16 dager for kvinner og 17 dager for menn. 

Spesielt for aldersgruppen 30-49 år så vi et nytt bilde 
siste år: Mens gjennomsnittlig antall pleiepengedager per 
mottaker vanligvis har ligget på fra 8 til 10 dager for 
begge kjønn, økte gjennomsnittet i 2011 til 14 dager for 
kvinner og 18 dager for menn. Også for aldersgruppen 60 
år og over har situasjonen endret seg: i perioden frem til 
2009 lå gjennomsnittet stort sett på 816 dager for kvinner 
og fra 6-17 dager for menn. I 2011 var gjennomsnittet økt 
til 21 dager for de eldste kvinnene og til 28 dager for men-
nene. 

Vi finner også en endring i uttaket av perioder med 
pleiepenger. Mens kvinner tidligere har tatt ut litt flere 
tilfeller per mottaker, økte gjennomsnittet i 2011 til 2,6 
pleiepengetilfeller per mottaker for begge kjønn. Det kan 
tenkes at denne identiske fordelingen kun skyldes tilfel-
dige utslag. Men det er også mulig at regelendringen bidro 
til å forsterke tendensen til at menn som benytter ordnin-
gen, har et forbruk av pleiepengedager på samme nivå og 
gjerne høyere enn de kvinnelige pleieyterne. 

hvem benytter 
pleiepengeordningen?

Å pleie uhelbredelig syke og døende pårørende vil ofte 
være svært krevende. Mange vil derfor verken ønske eller 
være i stand til å påta seg oppgaven. Så hva kjennetegner 
den gruppen yrkesaktive som velger å yte pårørendeom-
sorg for familiemedlemmer i livets sluttfase?

de fleste er kvinner, 30-49-år og gifte…
Som nevnt er de fleste pleieyterne kvinner. Vi ser også at 
gjennom hele 2000tallet har de fleste vært i alderen 
30-49 år. I 2011 utgjorde denne aldersgruppen halvparten 
av de kvinnelige pleiepenge mottakerne. Andelen motta-
kere er imidlertid økende blant kvinner 50 år og eldre, og 
var i 2011 kommet opp i 47 prosent (jf. tabell 1). Denne 
utviklingen kan delvis være en konsekvens av at levealde-
ren fortsetter å øke, og at det derfor særlig er personer 
over 50 år som nå opplever at foreldre og ektefeller faller 
fra. En annen årsak kan være at stadig flere kvinner i al-
dersgruppen over 50 år er yrkesaktive (Statistisk sentral-
byrå 2011b), og at de derfor i mindre grad enn tidligere 
kan yte denne omsorgen ulønnet. For øvrig er det også 
blant mannlige pleieytere slik at aldersgruppen 30-49 år 
er størst. 

Det er mulig at en del av de mennene som velger å yte 
pårørendeomsorg har mer likestilte holdninger med hen-

Figur 4: 
antall pleiepengemottakere og pleiepengetilfeller. kvinner og menn
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syn til hvem som skal utføre omsorgsoppgaver enn andre 
menn. For eksempel var det før 2009 svært få menn over 
60 år som benyttet ordningen. Både for 30-49-åringene 
og for de under 30 år ser vi derfor at disse aldersgruppene 
utgjør en større andel av de mannlige pleieyterne enn hva 
de jevnaldrende kvinnene utgjør. Den yngste aldersgrup-
pen består for øvrig av omtrent like mange kvinner som 
menn. I tillegg er nesten alle pleieyterne under 30 år 
ugifte, og få har egne mindreårige barn6. Dette kan tyde 
på at kvinner og menn under 30 år utfører en ganske lik 
innsats overfor pårørende med behov for pleie, og at de 
pleietrengende som oftest er pleieyters foreldre eller søs-
ken, og ikke svigerforeldre eller egne barn. 

Å skulle pleie døende pårørende kan være vanskelig å 
kombinere med eget familieliv. Vi ser da også at pleiepen-
gemottakerne som oftest er personer uten mindreårige 
barn (vi vet ikke om de har voksne barn). I 2011 var det i 
alt 61 prosent av kvinnene og 53 prosent av mennene som 
ikke hadde barn under 18 år. Det var allikevel omlag 41 
prosent som hadde ett eller flere barn i denne aldersgrup-
pen. De tilhørte stort sett aldersgruppen 30-49 år, altså 
aldersgruppen som oftest pleier pårørende ved livets slutt. 
Her hadde et flertall mindreårige barn. Så vel blant kvin-
ner som menn, hadde to av tre 30-49-åringer mer enn ett 
barn under 18 år. 

Gifte utgjør den største sivilstandskategorien. I 2011 

6  Som nevnt innledningsvis har folketrygden også andre pleiepengeord-
ninger for yrkesaktive med pleietrengende mindreårige barn, jf. folke-
trygdlovens § 9-10 og § 9-11. 

gjaldt dette minst 45 prosent av kvinnene og 37 prosent av 
mennene. Fordi statistikken kobles i etterkant av pleietids-
punktet og fordi en del har pleiet en døende ektefelle, kan 
imidlertid denne andelen ha vært noe større i pleieperio-
den7. Den sivilstandsgruppen vi kan si noe sikkert om er 
derfor de ugifte. I 2011 utgjorde denne gruppen 23 prosent 
av pleiepengemottakerne blant kvinner og 28 prosent 
blant menn. De ugifte mennene mottok for øvrig pleie-
penger for flere dager enn de ugifte kvinnene, i gjennom-
snitt henholdsvis 16 versus 13 dager. 

… med lave eller moderate inntekter og jobb 
i helse- og sosialsektoren 
De fleste som mottar pleiepenger har lave eller moderate 
inntekter. I 2011 hadde nær 56 prosent et inntektsgrunn-
lag lavere enn 5G8. Kjønnsforskjellene er som tidligere 
nevnt markante. Vi ser derfor at nesten ingen – kun 9 
prosent – av mannlige pleiepengemottakere hadde inntekt 
under 4G, mens om lag 67 prosent hadde inntekt over 5G. 
Blant kvinnene var de tilsvarende andelene på 38 og 35 
prosent. 

Det ser særlig ut til å være ansatte innen helse- og sosi-

7  Sivilstandsopplysningene er sivilstand ved utgangen av kalenderåret. 
Enkelte personer er registrert med etterlattestatus fra samme år som de 
mottok pleiepenger. Noen av disse kan ha pleiet en ektefelle, og dermed 
vært gift i pleieperioden. Andre har etterlattestatus fra et tidligere tids-
punkt enn pleiepengeperioden. Denne gruppen pleiet sannsynligvis an-
dre familiemedlemmer.

8 Målt i gjennomsnittlig G utgjorde 5G ca. 390 000 kroner i 2011.

Tabell 1: 
pleiepengemottakere, etter kjønn og alder. antall og andel i hver aldersgruppe

År 
Antall 

kvinner 
i alt

Andel kvinner i prosent Antall 
menn 
i alt

Andel menn i prosent
Inntil 
29 år 30-49 år 50-59 år 60 år 

og over
Inntil 
29 år 30-49 år 50-59 år 60 år 

og over
2000 123 4,9 58,5 30,1 6,5 74 13,5 60,8 24,3 1,4
2001 129 6,2 67,4 21,7 4,7 78 7,7 69,2 20,5 2,6
2002 142 7,0 59,2 30,3 3,5 55 12,7 69,1 12,7 5,5
2003 149 8,1 57,7 30,2 4,0 60 6,7 55,0 30,0 8,3
2004 150 3,3 64,0 25,3 7,3 74 12,2 63,5 16,2 8,1
2005 176 5,7 64,8 22,7 6,8 67 7,5 62,7 29,9 0,0
2006 200 2,0 57,0 35,0 6,0 72 2,8 66,7 25,0 5,6
2007 161 5,6 55,3 28,0 11,2 79 11,4 64,6 20,3 3,8
2008 194 4,1 52,6 34,5 8,8 86 8,1 64,0 23,3 4,7
2009 197 5,1 57,4 34,5 3,0 96 11,5 65,6 13,5 9,4
2010 272 3,7 52,6 35,3 8,5 108 4,6 55,6 28,7 11,1
2011 473 3,2 50,1 33,4 13,3 195 8,2 52,3 27,2 12,3

KIlde: nAv
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alsektoren som påtar seg å pleie pårørende. I 2011 stod 
denne næringen for nær 21 prosent av de sysselsatte her i 
landet, men blant pleieyterne samme år var det 35 prosent 
som jobbet i denne næringen. Hele 45 prosent av kvinnene 
som mottok pleiepenger jobbet innen helse og sosiale tje-
nester, de fleste som sykepleiere eller pleie og omsorgsar-
beidere. Det ser dermed ut til å være lettere for personer 
innen denne sektoren å påta seg ansvaret for pårørende 
enn det er for personer som mangler tilsvarende yrkes-
bakgrunn. Varehandel og undervisning fulgte deretter, 
begge næringene sysselsatte 12 prosent av de kvinnelige 
pleieyterne, omtrent samme andel som jobber i disse næ-
ringene. Blant mennene var næringsfordelingen jevnere. 
Industrien, som blant menn er nest størst sysselsettings-
messig, utgjorde den største gruppen pleieytere, med 16 
prosent. 

vestlendingene bruker ordningen mest
Majoriteten av de yrkesaktive som pleier døende hjemme 
er vestlendinger. Til tross for at Rogaland, Hordaland, 
Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal kun står for om 
lag 26 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år på 
landsbasis, kommer mer enn halvparten av pleieyterne fra 
disse fire fylkene. Hordaland har i mange år vært det fyl-
ket hvor ordningen benyttes i størst grad. I 2011 stod de 
alene for 23 prosent av pleiepengemottakerne og 27 pro-
sent av tilfellene. Møre og Romsdal fulgte med 13 prosent 
av mottakerne, mens Rogaland lå på tredjeplass med 10 
prosent. Sett i forhold til befolkningen var det imidlertid 
Sogn og Fjordane som hadde flest mottakere, mens Bus-
kerud, Oslo og Akershus hadde færrest. 

Vi vet ikke hvorfor det er så store fylkesvise forskjeller 
i bruken av pleiepengeordningen. Det kan være at ordnin-
gen er mer kjent i vestlandsfylkene enn i andre deler av 
landet, og derfor også mer benyttet. En annen forklaring 

er at det kan være enklere for bosatte på Vestlandet å 
kombinere et pleieansvar med eget familie- og yrkesliv. 
De kan for eksempel ha kortere reiseavstand til sine pleie-
trengende pårørende enn personer bosatt på (og ofte inn-
flyttet til) Østlandet. Det kan heller ikke utelukkes at noen 
av forskjellene på fylkesnivå kan skyldes regionale ulik-
heter i holdninger og normer, så vel blant de pleietren-
gende som blant øvrig familie, leger og annet helseperso-
nell. Vi vet imidlertid ikke noe sikkert om dette. 

tendenS til at Flere 
pleiepengemottakere SykmeldeS
Som nevnt innledningsvis, ble det i forbindelse med regel-
verksutvidelsen fra juli 2010 påpekt at en del pleieytere 
selv var blitt sykmeldte fordi maksimalperioden på 20 
dager var for kort (Prop. 64 L (2009-2010)). Selv om regel-
endringen ikke var ment som et tiltak for å redusere syke-
fraværet, bør vi dermed i teorien kunne forvente en ned-
gang i sykefraværet blant de som mottok pleiepenger etter 
1. juli 2010 sammenliknet med de som tok ut pleiepenger 
før denne datoen. 

Vi vil understreke at når vi ser på bruken av sykepenge-
ordningen blant de som yter pårørendeomsorg, kan vi 
ikke være helt sikre på om sykefraværet har direkte sam-
menheng med belastningen det medfører å ha døende fa-
miliemedlemmer. Selv om det kan antas at enkelte finner 
situasjonen så slitsom at de selv blir syke, kan det også 
være andre årsaker som ligger bak. Et annet problem er at 
vi ikke kjenner den faktiske varigheten på den pleietren-
gendes sluttfase. For enkelte kan det gå mot slutten svært 
raskt, for andre kan sluttfasen vare flere måneder og kan-
skje år. Noen pleieytere utfører det meste av pleien på 
egen hånd, andre deler ansvaret med familiemedlemmer 
og det offentlige hjelpeapparatet. Situasjonen for pleieyt-

Tabell 2: 
antall pleiepengemottakere og gjennomsnittlig antall sykepengedager, etter kjønn og andel med/uten 
sykepenger. pleiepenger innvilget inntil 18 måneder før og inntil 18 måneder etter regelverksendringen. 
2009-2011

Gr. 1: Pleiepenger fra før 1. juli 2010 Gr. 2: Pleiepenger fra etter 1. juli 2010
Antall. 
pleiep.-

mottakere 
i alt

Andel pleiep. 
mottakere i prosent Gjsn. ant. 

sykpenge-
dager

Antall 
pleiep.-

mottakere i 
alt

Andel pleiep. 
mottakere i prosent Gjsn. ant. 

sykpenge dageru/syke-
penger

m/syke-
penger

u/syke-
penger

m/syke-
penger

I alt 527 80,8 19,2 48 796 73,7 26,3 56
Kvinner 364 78,6 21,4 53 562 71,9 28,1 56
Menn 163 85,9 14,1 29 234 78,2 21,8 59

KIlde: nAv



86

// Flere yrkesaktive pleier pårørende i livets sluttfase // Arbeid og velferd Nr 2 // 2012

erne og belastningen på deres helse kan derfor være svært 
ulik. 

Vi har allikevel forsøkt å se om regelverksendringen 
har medført noen endring i pleiepenge mottakernes syke-
fravær. Tabell 2 viser bruken av sykepenger for to grup-
per. Gruppe 1 omfatter personer som fikk innvilget pleie-
penger fra og med januar 2009 til og med juni 2010, dvs. 
at de fikk innvilget pleiepenger i inntil 20 dager. Gruppe 2 
omfatter personer som fikk innvilget pleiepenger fra og 
med 1. juli 2010 til og med desember 2011, dvs. at de fikk 
innvilget pleiepenger i inntil 60 dager. For begge gruppe-
ne har vi sett på forbruket av sykepenger de siste 6 måne-
dene før siste avsluttede pleiepengetilfelle. På denne må-
ten forsøker vi å holde utenfor sykepengedager som tas ut 
av pleieytere som blir sykmeldte i etterkant av den pårø-
rendes dødsfall. 

Vi ser at i gruppe 1 var det 19 prosent av pleiepenge-
mottakerne som tok ut sykepenger i løpet det siste halv-
året før siste pleiepengeperiode ble avsluttet. Gjennom-
snittlig antall sykepengedager for de som mottok 
sykepenger var 48 dager. Etter regelverksendringen ser vi 
i gruppe 2 en økning i andelen sykmeldte, til 26 prosent, 
mens gjennomsnittlig antall sykepengedager økte til 56. 
Mens antallet pleiepengemottakere økte med litt over 50 
prosent i perioden, ble antallet sykmeldte pleieytere mer 
enn fordoblet. Endringen var særlig markant for menn. 
Her har gjennomsnittlig antall sykepengedager økt fra 29 
dager til 59 dager. 

Det må her understrekes at antallet pleieytere i utgangs-
punktet er lavt. Tilfeldige variasjoner kan derfor få stor 
betydning. Selv om det kan se ut til at noen flere pleiepen-
gemottakere sykmeldes etter regelendringen, mener vi det 
er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon om dette.

vil Flere pleie Sine pårørende?
Det kan tenkes at flere eldre og syke etter hvert vil ønske 
å få dø hjemme (Fuggeli 2012). Samtidig vil det for mange 
familiemedlemmer være uaktuelt å bruke pleiepenge-
ordningen fordi det kan være vanskelig å anslå et forven-
tet dødsfallstidspunkt (Alnæs 2012). Andre praktiske og 
følelsesmessige årsaker vil ofte også spille inn, både for 
de pleietrengende og for de aktuelle pleieyterne. Ettersom 
vi står overfor en sterk vekst i antall eldre i årene frem-
over, er det likevel liten grunn til å tro at bruken av pleie-
pengeordningen vil avta. Vi er imidlertid usikre på om 
bruken av ordningen nå er i ferd med å stabilisere seg, el-
ler om tallet på pleiepenge mottakere vil fortsette å øke. 
Dersom bruken av ordningen skulle bli like stor på lands-
basis som i Sogn og Fjordane, kan antallet mottakere 
komme opp i over 2 300 personer. 

Et aktuelt spørsmål er om samhandlingsreformen som 

trådte i kraft 1. januar inneværende år vil få effekt. Det 
kan tenkes at sykehus og kommunehelsetjeneste i større 
grad enn tidligere vil orientere pasienter og pårørende om 
pleiepenge ordningen, og fokusere på denne ordningen 
som et alternativ i sluttfasen. Spesielt for kommunene kan 
en økning i bruken av pleiepengeordningen være hen-
siktsmessig. Foreløpig kan vi imidlertid ikke se noen 
 effekt av denne reformen. 
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Fedre tar ut hele fedrekvoten – også etter  at den ble utvidet til ti uker

Flere yrkesaktive pleier pårørende i livets sluttfase
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