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UTVIKLINGEN PÅ ARBEIDSMARKEDET

Sammendrag
I 2012 var i gjennomsnitt 65 700 personer  registrert som helt ledige hos NAV. Fire ganger 
så mange, det vil si hele 270 000 personer, var registrert som helt ledige en eller annen gang  
i løpet av fjoråret. Dette tyder på at arbeids markedet i Norge er dynamisk, og at de fleste 
som er ledige kun blir værende ledig i kort tid. 

Veksten i sysselsettingen og arbeidsstyrken avtok i løpet av første halvår 2012, og begge 
 størrelser falt noe gjennom sommeren. Ifølge sesong justerte tall fra Arbeidskraftsunder
søkelsen økte både sysselsettingen og arbeidsstyrken på nytt utover høsten.

Bruttoledigheten, som er summen av  registrerte helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, gikk ned 
med 2 prosent i 2012. I siste kvartal økte  bruttoledigheten svakt, ifølge sesongjusterte tall. 
Tilgangen på nye arbeidssøkere per virkedag holdt seg uendret i siste kvartal, mens det var 
en liten nedgang i tilgangen på ledige stillinger.

De fleste yrkesgruppene hadde en økning i bruttoledigheten i siste kvartal i fjor, justert for 
 normale sesongvariasjoner. Økningen var størst innen  akademiske yrker, helse, pleie og  omsorg, 
samt bygg og anlegg. Industriarbeidere og personer med ingen eller uoppgitt  yrkesbakgrunn 
hadde en nedgang i bruttoledigheten i årets siste tre måneder. 

Det var ulik utvikling i bruttoledigheten i fylkene i fjorårets siste kvartal. Ifølge sesongjusterte 
tall falt bruttoledigheten mest i Telemark, mens  Finnmark hadde den største økningen denne 
 perioden. Bruttoledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland, mens den var høyest 
i Østfold og Oslo. 

Euroområdet kom igjen i resesjon i fjor, med fall i bruttonasjonalproduktet (BNP) i andre og tredje 
kvartal. Mange euroland foretar kraftige innstramminger i statsbudsjettene, og arbeidsledighe
ten er høy og økende. Vi venter et ytterligere fall i euroområdets BNP i år, og at utviklingen vil bli 
svært svak i 2014. Den økonomiske veksten i USA tiltok i tredje kvartal i fjor, men det vil bli fore
tatt kutt i USA også. Vi venter at veksten i USA vil være moderat i år og neste år.  En lav etterspør
sel fra industrilandene vil dempe vekstmulighetene til de framvoksende økonomiene. Vi venter 
derfor at veksten i verdensøkonomien vil være lav i år, for så å bedre seg noe i 2014. 

Høy innenlandsk etterspørsel har bidratt til en solid vekst i fastlandsøkonomien de siste to 
årene, til tross for de svake konjunkturene internasjonalt. Vi forventer at denne tendensen vil 
fortsette framover. I år og neste år venter vi at veksten i BNP for FastlandsNorge vil være over 
det historiske gjennomsnittet som følge av høy vekst i petro leumsinvesteringer, privat konsum 
og boliginvesteringer. I 2014 venter vi at en bedring i internasjonal økonomi gjennom økt ek
sport vil kompensere for noe svakere vekstimpulser fra petroleums og boliginvesteringene.  

På grunn av den solide utviklingen i norsk økonomi venter vi at sysselsettingen vil fortsette å 
vokse i år og neste år. Høy befolkningsvekst og økt yrkesdeltakelse vil samtidig bidra til fort
satt vekst i arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten ventes derfor å holde seg ganske stabil, med 
64 000 registrerte helt ledige i gjennomsnitt i år, for så gå ned til 60 000 neste år.
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kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR).2 Det var også 
en betydelig vekst i antall sysselsatte i næringene 
industri (2 500) og varehandel (2 300) fra andre til 
tredje kvartal 2012. Næringene jordbruk, skogbruk 
og fiske (-1 300) og informasjon og kommunikasjon 
(-1 100) hadde størst nedgang. Sammenliknet med 
tredje kvartal 2011, har veksten vært høyest i nærin-
gene helse- og sosialtjenester (13 100) og bygge- og 
anleggsvirksomhet (9 500). Fiske og fangst, samt 
noen delnæringer innen industrien er de eneste 
næringene hvor sysselsettingen i tredje kvartal 2012 
var lavere enn på samme tid i 2011.

Figur 2 viser at samlet sysselsetting i tredje kvartal 2012 
lå over nivået i første kvartal 2008, det vil si før finans-
krisen. Dette gjelder imidlertid ikke alle næringer. 
Næringene industri og varehandel og reparasjon av 

2  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 korttidsopphold som ikke er registrert 
bosatte.

Vekst i sysselsettingen

Ifølge tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 
bremset sysselsettingsveksten våren 2012 og holdt 
seg stabil gjennom sommeren, før veksten igjen 
tiltok utover høsten. Sesongjusterte AKU-tall viser at 
antallet sysselsatte økte med 18 000 fra juli til 
oktober 2012,1 mens i den foregående tremåneder-
sperioden falt sysselsettingen med 6 000 (figur 1). 
Sammenliknet med oktober 2011 var det 47 000 flere 
sysselsatte i oktober 2012, noe som tilsvarer en årlig 
vekst på 1,8 prosent.

Ser man på utviklingen etter næring, har sysselset-
tingsveksten fra andre til tredje kvartal 2012 vært 
størst innenfor bygge- og anleggsvirksomhet med 
2 900 flere sysselsatte, ifølge sesongjusterte tall fra 

1  sesongjusterte månedstall fra AkU er tremåneders gjennomsnitt. 
det vil si at juli er lik gjennomsnittet av månedene juni til august, 
mens oktober er gjennomsnittet av månedene september til 
november.

Figur 1. sysselsetting og arbeidsstyrke ifølge AkU. 1 000 personer. sesongjusterte tall
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er høyere enn i første kvartal 2008. Industrinæringene 
produksjon av papir og papirvarer og produksjon av 
møbler og annen industriproduksjon hadde størst 
prosentvis nedgang i sysselsettingen fra første kvartal 
2008 til tredje kvartal 2012. Til tross for næringsvise 
forskjeller innenfor industrien, var de tre næringene 
som var størst før finanskrisen fortsatt størst i tredje 
kvartal 2012. De tre næringene nærings-, drikkevare- 
og tobakksindustri, produksjon av metallvarer, elektrisk 
utstyr og maskiner og verftsindustri og annen transport-
middelindustri utgjorde 56 prosent av samlet indus-
trisysselsetting i første kvartal 2008, mens andelen var 
60 prosent i tredje kvartal 2012.

Vekst i arbeidsstyrken
Arbeidsstyrken, som er summen av sysselsatte og 
arbeidsledige, økte med 23 000 personer fra juli til 
oktober, ifølge sesongjusterte AKU-tall. I den 

motorvogner hadde i tredje kvartal 2012 fortsatt lavere 
sysselsetting enn før finanskrisen. Industriens andel av 
total sysselsetting har gått fra 10 prosent i første kvartal 
2008 til 9 prosent tredje kvartal 2012. Bygge- og 
anleggsvirksomhet, som hadde en betydelig nedgang i 
sysselsetting som følge av finanskrisen, passerte i tredje 
kvartal 2012 for første gang sysselsettingsnivået fra før 
finanskrisen. Næringene helse- og sosialtjenester og 
utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenester, har 
begge høyere sysselsettingsnivå enn før finanskrisen. 
Til tross for sterk sysselsettingsvekst i løpet av denne 
perioden utgjorde sysselsatte i utvinning av råolje og 
naturgass, inkludert tjenester kun 2 prosent av samlet 
sysselsetting i tredje kvartal 2012. Innenfor industrien 
er det store forskjeller. Næringene reparasjon og 
installasjon av maskiner og utstyr, produksjon av 
metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner og nærings-, 
drikkevare- og tobakksindustri er de eneste industrinæ-
ringene hvor sysselsettingsnivået i tredje kvartal 2012 

Figur 2. sysselsetting, utvalgte næringer. nasjonalregnskapet. sesongjusterte kvartalstall. indeksert, 1. kvartal 2008=100
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grafiske faktorer. Endringene i yrkesfrekvensene over 
tid for de ulike aldersgruppene utgjør de konjunkturelle3 
faktorene. Historiske tall viser at yrkesdeltakelsen for 
ulike aldersgrupper faller når etterspørselen etter 
arbeidskraft er lav og ledigheten økende. Størrelsen på 
denne responsen varierer mellom aldersgrupper, men er 
vanligvis størst for personer i 20-årene. Endringer i 
befolkningens alderssammensetning over tid utgjør de 
demografiske4 faktorene. En større andel eldre eller 
yngre vil isolert sett medføre lavere samlet yrkesdelta-
kelse, siden disse gruppene har en lavere yrkesfrekvens 
enn gjennomsnittet. En jevn befolkningsvekst, hvor 
befolkningen i alle aldersgrupper øker med samme rate, 
vil isolert sett ikke medføre noen endring i samlet 
yrkesdeltakelse, selv om arbeidsstyrken vokser. De 
mellom 25 og 54 år utgjør hoveddelen av befolkningen 
i yrkesaktiv alder (55 %). Personer mellom 15 og 24 år 
og mellom 55 og 74 år utgjør henholdsvis 18 og 27 
prosent. Andelen som tilhører den eldste eller den 
yngste aldersgruppen har imidlertid økt de siste årene. 
Disse demografiske endringene har bidratt til å redusere 
samlet yrkesdeltakelse de siste årene, da de eldste og 
yngste har lavere yrkesdeltakelse enn den midtre 
aldersgruppen. I tredje kvartal 2012 bidro ikke de 
konjunkturelle faktorene til å motvirke det stabilt 
negative bidraget fra demografi, så yrkesdeltakelsen falt 
marginalt i forhold til tredje kvartal 2011.

Etter å ha vært stabil siden slutten av fjoråret, faller 
yrkesfrekvensen igjen for de mellom 25 og 54 år. 
Med en yrkesfrekvens på 87 prosent i tredje kvartal 
2012, er dette gruppen med klart høyest yrkesfre-
kvens. For de eldste, som har hatt en økning i 
yrkesfrekvens siden midten av 2011, har utviklingen 
snudd, og i tredje kvartal hadde de en yrkesfrekvens 
på 49 prosent.

3  konjunkturell bidrag på endret yrkesdeltakelse er beregnet ved å 
kombinere befolkningstallene for et år med yrkesfrekvensene for 
året etter for 11 ulike aldersgrupper. dette gir den arbeidsstyrken 
for de ulike aldersgruppene som ville oppstått dersom 
yrkesfrekvensene var det eneste som ble endret fra et år til det 
neste. en summering av arbeidsstyrken for alle aldersgruppene gir 
samlet arbeidsstyrke, som kombinert med samlet befolkning i 
yrkesaktiv alder gir den samlede yrkesdeltakelsen slik den ville 
vært med kun endringene i yrkesfrekvensene.

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

foregående tremånedersperioden var det derimot en 
nedgang på 7 000 personer. I forhold til oktober 
2011, har arbeidsstyrken økt med 44 000 personer, 
som tilsvarer en årlig vekst på 1,7 prosent.

Figur 3 viser at arbeidsstyrken ifølge AKU vokste 
med 39 000 fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i 
år. Sysselsettingen vokste på samme tid med 41 000, 
slik at arbeidsledigheten gikk ned med 2 000 i samme 
periode. Antall personer utenfor arbeidsstyrken økte 
med 24 000. Dette er en markant sterkere økning enn 
tilsvarende økning i andre kvartal. Bildet er noe ulikt 
for de ulike aldersgruppene. Mens ledigheten sank for 
de mellom 25 og 54 år, økte den noe for den yngste og 
den eldste aldersgruppen.

Yrkesdeltakelsen – det vil si arbeidsstyrken som andel 
av befolkningen mellom 15 og 74 år – har økt siden 
slutten av 2011, men denne veksten stoppet opp i tredje 
kvartal 2012 (figur 4). Utviklingen i den samlede 
yrkesdeltakelsen påvirkes av konjunkturelle og demo-

Figur 3. endringer i befolkningen i yrkesaktiv alder  
etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 personer.  
3. kvartal 2011–3. kvartal 2012
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Figur 4. årlig endring i samlet yrkesdeltakelse og bidrag fra demografiske og konjunkturelle forhold. prosentpoeng
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Figur 5. årlig endring i yrkesdeltakelsen etter alder. prosentpoeng
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Liten oppgang i ledigheten
Etter en betydelig nedgang i første kvartal i fjor, har 
utviklingen i de sesongjusterte tallene for helt ledige 
og bruttoledigheten5 skiftet mellom svak oppgang og 
svak nedgang de påfølgende kvartalene, se figur 7. 
Samlet for perioden fra oktober til desember har 
bruttoledigheten økt med 300 personer, mens antallet 
helt ledige har økt med 700. Fra desember 2011 til 
desember 2012 har bruttoledigheten gått ned med 
1 600 personer og antallet ledige med 1 400 personer.

Ved utgangen av desember 2012 var det registrert 
62 600 helt ledige hos NAV. Dette utgjør 2,4 prosent 
av arbeidsstyrken. Sammenliknet med desember 
2011 var det 1 100 færre registrerte helt ledige, en 
nedgang på 2 prosent. Bruttoledigheten var på 
79 600 personer, 2 prosent færre enn i desember 
2011, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Stabil tilgang av nye arbeidssøkere
Tilgangen av ordinære arbeidssøkere6 per virkedag 
har endret seg lite i løpet av 2012, når man justerer 
for normale sesongvariasjoner (figur 8). I perioden 
fra oktober til desember var tilgangen av nye arbeids-
søkere også uendret. Sammenliknet med desember 
2011 var tilgangen av nye arbeidssøkere per virkedag 
i underkant av én prosent lavere.

Blant de helt ledige har det også kun vært marginale 
endringer i antallet nye arbeidssøkere. I gjennomsnitt 
for perioden oktober til desember 2012 var det 11 000 
helt ledige som hadde søkt arbeid i mindre enn 4 uker. 
Dette er 0,5 prosent færre enn i samme periode i 2011.

5  bruttoledigheten er summen av antall helt ledige og 
arbeidssøkere på tiltak.

6  ordinære arbeidssøkere inkluderer helt ledige, delvis ledige, 
arbeidssøkere på tiltak og andre arbeidssøkere.

270 000 personer  
var ledige i løpet av 2012
I 2012 var i gjennomsnitt 65 700 personer registrert 
som helt ledige hos NAV. Hele 270 000 personer var 
registrert som helt ledig en eller annen gang i løpet 
av året, altså om lag fire ganger så mange som det 
var ledige i gjennomsnitt. Dette tyder på at arbeids-
markedet i Norge er dynamisk, og at de fleste som er 
ledige kun blir værende ledig i kort tid. Også i 2010 
og 2011 var det fire ganger så mange helt ledige i 
løpet av året enn i gjennomsnitt. Både ledigheten og 
antallet som var ledige i løpet av året var da noe 
høyere enn i 2012.

I løpet av fjoråret ble det lyst ut 254 300 ledige 
stillinger i Norge, en nedgang på 4 prosent fra 2011. 
Det var særlig for meglere og konsulenter (-19 %) og 
butikk- og salgsarbeid (-13 %) at det ble lyst ut færre 
stillinger i året som gikk. Samtidig ble det lyst ut flere 
ledige stillinger innen barne- og ungdomsarbeid (6 %) 
og akademiske yrker (3 %) sammenliknet med 2011.

Selv om antallet helt ledige har gått ned de siste tre 
årene, både som gjennomsnitt og «ledige i løpet av 
året», er det fortsatt langt igjen til nivåene før finans-
krisen. I 2007 var ledigheten klart lavere enn den er i 
dag, med 46 100 helt ledige i gjennomsnitt, og det ble 
i tillegg lyst ut nesten 400 000 stillinger.

Figur 6. Antall helt ledige i løpet av året og gjennomsnittlig 
antall ledige. 1 000 personer. 1993–2012
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Figur 7. Utviklingen i antall registrerte helt ledige, bruttoledigheten og AkU-ledighet. sesongjusterte tall
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Figur 8. tilgang ledige stillinger per virkedag. tilgang ordinære arbeidssøkere per virkedag. sesongjusterte tall. 
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ne,8 og var størst for personer med uoppgitt eller ingen 
yrkesbakgrunn (-30 %) og bygge- og anleggsyrker 
(-20 %). I denne perioden falt også etterspørselen etter 
undervisningspersonell og meglere og konsulenter, med 
henholdsvis 17 og 16 prosent færre nye stillingsutlysnin-
ger enn i samme periode året før. Når man ser på hvilke 
yrker som etterspørres, er det barne- og ungdomsarbeid 
(23 %)9 og industriarbeid (18 %) som har hatt størst 
økning i tilgang av ledige stillinger denne perioden.

8  på grunn av innføring av ny yrkesinndeling siden januar 2012 er 
endringen fra 2011 kun et estimat. dette gjelder tall for helt ledige, 
arbeidssøkere på tiltak og ledige stillinger fordelt etter yrke.

9  den store økningen for barne- og ungdomsarbeid og den store 
nedgangen for uoppgitt eller ingen yrkesbakgrunn henger trolig 
sammen med innføringen av ny yrkesklassifisering. se også 
fotnote 11.

Lavere tilgang av ledige stillinger

Justert for sesongsvingninger har tilgangen av ledige 
stillinger7 per virkedag vært avtakende i 2012, med 
unntak av andre kvartal (figur 8). I løpet av tremåne-
dersperioden fra oktober til desember har antallet nye 
stillingsutlysninger per virkedag falt med 1,5 prosent, 
tross en oppgang i årets siste måned. Fra desember 
2011 til desember 2012 har tilgangen av ledige 
stillinger per virkedag falt med 5 prosent.

Sammenliknet med perioden oktober til desember 2011, 
var tilgangen av ledige stillinger per virkedag i gjennom-
snitt én prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2012, se 
figur 9. Denne nedgangen gjaldt de fleste yrkesgruppe-

7  dette gjelder stillinger utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på 
nav.no eller meldt til nAv.

Figur 9. årlig endring i tilgang ledige stillinger per virkedag etter yrkesgruppe. tremåneders snitt. prosent.  
januar 2012 – desember 2012
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prosent, mens innen yrkesgruppene helse, pleie og 
omsorg samt bygg og anlegg har den holdt seg 
uendret. Den største samlede økningen i bruttoledig-
heten i 2012 har vært innen barne- og ungdomsarbeid 
(13 %).11

11  innføringen av ny yrkesinndeling i nAvs statistikk i januar 2012 
kan være en av årsakene til økningen i ledigheten innen barne- og 
ungdomsarbeid. i fjor besto denne yrkesgruppen av de to 
undergruppene barne- og ungdomsarbeidere og liknende, samt 
dagmammaer, praktikanter og liknende. i den nye 
yrkesklassifiseringen består denne gruppen av undergruppene 
barnehage- og fritidsassistenter mv., samt skoleassistenter. 
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 ungdomsarbeidere det siste året, i tillegg til at det kan 
forklare en del av nedgangen i gruppen ingen yrkesbakgrunn eller 
uoppgitt, hvor flere av disse kanskje havnet tidligere da de ikke 
fant yrket sitt i andre kategorier.

Ledigheten øker  
for de fleste yrkesgruppene
I perioden fra oktober til desember 2012 har bruttole-
digheten økt for de fleste yrkesgruppene, når man 
justerer for sesongvariasjoner. Som figur 10 viser, 
var den relative oppgangen i denne perioden størst 
innen akademiske yrker, helse, pleie og omsorg og 
bygg og anlegg, alle med 3 prosent. Ser man på 
utviklingen i løpet av hele 2012, har bruttoledigheten 
innen akademiske yrker10 imidlertid gått ned med 7 

10  den samlede prosentvise endringen i bruttoledigheten for de 12 
månedene i 2012 beregnes ved å summere endringene i hver av 
de tremånedersperiodene som er vist i figur 10. for eksempel er 
endringen i bruttoledigheten fra og med januar til desember innen 
akademiske yrker på -7 %, som er summen av -7 % endring fra 
januar til mars, -1 % fra april til juni, -2 % fra juli til september og 3 
% fra oktober til desember.

Figur 10. prosentvis endring i bruttoledigheten etter yrke i løpet av tremånedersperioder. sesongjusterte tall. 
januar 2012 – desember 2012
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prosent, og i Møre og Romsdal, med 5 prosent. Den 
samlede økningen i bruttoledigheten i løpet av 2012 
var størst i Finnmark og Østfold, begge med 5 
prosent.

I figur 14 har vi også dekomponert endringen i 
bruttoledigheten etter fylke i bidragene fra 
endringene i antall arbeidssøkere på tiltak og helt 
ledige. Figuren viser at i de fem fylkene hvor brutto-
ledigheten økte fra oktober til desember, var det 
oppgangen i antall helt ledige som førte til veksten i 
bruttoledigheten, mens antall arbeidssøkere på tiltak 
endret seg lite. I de fylkene der bruttoledigheten gikk 
ned i denne perioden var det et fall i antallet arbeids-
søkere på tiltak som bidro til nedgangen. I de fleste 
fylkene med uendret bruttoledighet fra oktober til 
desember var det en nedgang i antall ledige og en 
oppgang i antall arbeidssøkere på tiltak.

Bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken var i 
perioden oktober til desember 2012 i gjennomsnitt 
lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland, begge med 2 
prosent, mens den var høyest i Østfold (4,2 %) og 
Oslo (4,0 %), se figur 16.

Ulik utvikling i ledigheten  
blant innvandrere
SSBs befolkningsstatistikk viser at nettoinnvand-
ringen i tredje kvartal 2012 var på 14 200 personer, 
den høyeste kvartalsvise nettoinnvandringen som 
hittil er registrert. Det var flest polakker, litauere og 
svensker som innvandret. Grunnet høy utvandring 
var nettoinnvandringen for svensker nesten null. 
Nettoinnvandring av polakker og litauere var på 
3 900, eller mer enn en fjerdedel av samlet nettoinn-
vandring i tredje kvartal 2012. Antall innvandrere fra 
Romania var dobbelt så høyt i tredje kvartal 2012 
som i andre kvartal 2012, og utgjorde den fjerde 
største gruppen med hensyn til nettoinnvandring. 
Nettoinnvandring fra Spania har også økt, og var på 
360 i tredje kvartal 2012. Spanske statsborgere 
utgjorde for første gang den tiende største gruppen 
med hensyn til nettoinnvandring i andre og tredje 
kvartal 2012. Sammenliknet med de tre første 
kvartalene i 2011, er samlet nettoinnvandring i de tre 
første kvartalene i 2012 nesten identisk.

Bruttoledigheten har gått ned for noen yrker. Fra 
oktober til desember var den relative nedgangen i 
den sesongjusterte bruttoledigheten størst for perso-
ner med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn (-4 %) 
og for industriarbeidere (-1 %). Den største samlede 
nedgangen fra desember 2011 til desember 2012 
finner vi blant personer med ingen eller uoppgitt 
yrkeserfaring (-18 %) og blant meglere og konsulen-
ter (-10 %).

Bruttoledigheten er definert som summen av helt 
ledige og arbeidssøkere på tiltak. I figur 11 vises det 
hvordan utviklingen i disse to gruppene har bidratt til 
endringen i den sesongjusterte bruttoledigheten etter 
yrke fra oktober til desember. I denne perioden 
kunne hele økningen i bruttoledigheten tilskrives en 
økning i antallet helt ledige for de fleste yrkesgrup-
pene. Helse, pleie og omsorg var unntaket med en 
større økning i antall arbeidssøkere på tiltak enn i 
antall helt ledige. Innen industriarbeid bidro en større 
nedgang i antall ledige til nedgangen i bruttoledighe-
ten, tross en økning i antall arbeidssøkere på tiltak.

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var i 
desember høyest innen butikk- og salgsarbeid og 
innen serviceyrker og annet arbeid, når vi justerer for 
normale sesongvariasjoner (figur 12). Ledere var den 
yrkesgruppen med færrest registrerte ledige og 
arbeidssøkere på tiltak i desember, selv etter en 
økning i bruttoledigheten på 9 prosent i løpet av 
2012.

Ulik utvikling i ledigheten i fylkene
Det var fylkesvise forskjeller i utviklingen av 
bruttoledigheten fra oktober til desember 2012, 
justert for normale sesongsvingninger (figur 13). 
Mens fem fylker hadde en oppgang i denne perioden, 
var det sju fylker med uendret bruttoledighet og sju 
med nedgang. Nedgangen var størst i Telemark, hvor 
bruttoledigheten falt med 4 prosent, fulgt av 
Sør-Trøndelag, Rogaland og Buskerud med en 
nedgang på 3 prosent. Ser man på utviklingen i løpet 
av 2012, var den samlede nedgangen i bruttoledighe-
ten størst i Nord-Trøndelag (-14 %), Sør-Trøndelag 
(-11 %) og Rogaland (-9 %). Bruttoledigheten økte 
fra oktober til desember mest i Finnmark, med 9 
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Figur 11. prosentvis endring i bruttoledigheten etter yrke, dekomponert i bidragene fra endringen i antall helt 
ledige og fra endringen i antall arbeidssøkere på tiltak. sesongjusterte tall. oktober 2012 – desember 2012
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Figur 12. bruttoledighet etter yrke. sesongjusterte tall. desember 2012
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Figur 13. prosentvis endring i bruttoledigheten etter fylke i løpet av tremånedersperioder. sesongjusterte tall. 
januar 2012 – desember 2012
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Figur 14. prosentvis endring i bruttoledigheten etter fylke, dekomponert i bidragene fra endringen i antall helt 
ledige og fra endringen i antall tiltaksdeltakere. sesongjusterte tall. oktober 2012–desember 2012.
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Europa falt ledighetsraten med 0,8 prosentpoeng fra 
tredje kvartal 2011 til tredje kvartal 2012. Dette må 
sees i sammenheng med den store nedgangen i 
ledigheten for polakker denne perioden. Ledighets-
prosenten var fortsatt høyere for alle innvandrer-
gruppene enn for befolkningen uten innvandrere.

Svak økning i sykefraværet
Sesong- og influensajusterte tall utarbeidet av NAV 
og SSB i fellesskap viser at det totale sykefraværet 
var på 6,4 prosent i tredje kvartal 2012, noe som 
tilsvarer en oppgang på 0,7 prosent sammenlignet 
med andre kvartal. Denne svake økningen kommer 
etter seks kvartaler med nedgang. Sykefraværet økte 
for både kvinner og menn fra andre til tredje kvartal 
2012, med henholdsvis 0,5 og 0,8 prosent. Det 
legemeldte sykefraværet var på 5,5 prosent i tredje 
kvartal i fjor, noe som tilsvarer en økning på 1,5 
prosent i andre kvartal. Det egenmeldte sykefraværet 
gikk ned med 4,5 prosent i samme perioden, og var 
på 0,9 prosent i tredje kvartal i fjor.

Figur 15. bruttoledighet etter fylke. sesongjusterte tall. 
desember 2012
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Figur 16. registrerte ledige og arbeidssøkere på tiltak i 
prosent av arbeidsstyrken. gjennomsnitt for oktober 
2012 – desember 2012
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Ser man på den registrerte ledigheten blant innvan-
drere i tredje kvartal 2012, viser tall fra SSB12 at det 
var flest registrerte ledige polakker (3 300), litauere 
(1 100) og svensker (700), noe som gjenspeiler at 
innvandring til Norge i stor grad er arbeidsrelatert. 
Målt som andel av arbeidsstyrken, var den registrerte 
ledigheten betydelig høyere for litauere og polakker 
enn for svensker og befolkning eksklusive innvan-
drere, se figur 17. Dette kan ses i sammenheng med 
at hovedtyngden av polakker og litauere har yrkes-
bakgrunn fra industri og bygge- og anleggsnæringen, 
der ledigheten er høyere enn gjennomsnittet. 

Figur 18 viser at den registrerte ledigheten i prosent 
av arbeidsstyrken var lavere i tredje kvartal 2012 enn 
i tredje kvartal 2011 for innvandrere fra alle verdens-
regionene. For innvandrere fra EU-landene i Øst- 

12  ssb har koblet nAvs tall over registrerte ledige som er bosatt i 
norge ifølge det sentrale folkeregisteret med opplysninger over 
landbakgrunn. en person er definert som innvandrer når personen 
er født i utlandet og har utenlandske foreldre.
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sentralt tiltak i IA-arbeidet. Andelen av de legemeld-
te sykefraværstilfellene som på noe tidspunkt har 
vært graderte fortsetter å øke, og forklarer dermed 
noe av nedgangen i sykefraværet. I tredje kvartal 
2012 var andelen 22,4 prosent, mot 22,1 prosent i 
tredje kvartal 2011. Avviklingen av ordningen med 
aktiv sykmelding 1. juli 2011 medvirket trolig til at 
omfanget av gradering har økt, siden mange av dem 
som ellers ville hatt aktiv sykmelding kan ha fått 
gradert sykmelding i stedet.

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har vist 
en nedadgående trend siden andre halvår 2011. I 
oktober 2012 var det 165 800 mottakere av arbeids-
avklaringspenger, som er 7 700 eller 4,5 prosent 
færre enn i oktober 2011. Noe av årsaken til nedgan-
gen er at en del arbeidsavklaringspengemottakere 
som tidligere mottok tidsbegrenset uførestønad, har 
fått innvilget uførepensjon.

Det har vært en tilsvarende, men noe svakere ned-
gang i gruppen av personer registrert med nedsatt 
arbeidsevne totalt. I oktober 2012 var 210 300 
personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Dette er 
5 150 eller 2,4 prosent færre enn i august 2011.

Sammenliknet med andre kvartal 2001, da IA-avta-
len ble undertegnet, har det totale sykefraværet gått 
ned med 11,5 prosent, mens det legemeldte fraværet 
har gått ned med 15,5 prosent. Nedgangen er altså 
fortsatt mindre enn IA-målet på 20 prosent, og 
forskjellen mellom kvinner og menn er stor – hen-
holdsvis en reduksjon i det totale fraværet på 6,9 og 
17,4 prosent. Økt bruk av gradert sykmelding er et 

Figur 17. Ledighet i prosent av arbeidsstyrken, etter 
landbakgrunn
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Figur 18. Ledighet i prosent av arbeidsstyrken, etter verdensregion
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på rad med nedgang. Sammenliknet med oktober 
2011 var industriproduksjonen i eurosonen samlet 
3,6 prosent lavere. 

For EU-landene utenfor eurosonen var utviklingen 
i tredje kvartal 2012 noe mer positiv. I Storbritannia 
økte BNP med 1,0 prosent etter tre kvartaler med 
nedgang, og i Sverige med 0,5 prosent. BNP-veksten 
i Sverige i tredje kvartal 2012 innebærer imidlertid en 
oppbremsing sammenlignet med kvartalet før. For å 
bidra til økt aktivitet i den svenske økonomien kuttet 
Riksbanken, den svenske sentralbanken, styrings-
renten til 1,0 prosent i desember. Den europeiske 
sentralbanken (ESB) lot derimot styringsrenten stå 
uendret på 0,75 prosent i desember, til tross for deres 
nedjustering av BNP-vekstanslaget for euroområdet 
til -0,3 prosent i 2013.

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til utviklingen i 
de mest gjeldsutsatte landene i euroområdet. Disse 
landene gjennomfører store kutt og innstramminger i 
de offentlige budsjettene, noe som bidrar til fall i 
produksjonen. Dette, sammen med fortsatt høye 
renter på statsobligasjoner, gjør det svært vanskelig 
for disse landene å redusere gjeldsbyrden.

I USA tiltok veksten i bruttonasjonalproduktet i 
tredje kvartal 2012. Fra en vekst på 1,3 prosent i 
andre kvartal målt i årlig rate, økte USAs BNP med 
3,1 prosent i tredje kvartal. Det private forbruket 
vokste med 1,6 prosent målt i årlig rate. Dette var 
også det fjerde kvartalet med høy vekst i boliginves-
teringene, og tyder på en bedring i det amerikanske 
eiendomsmarkedet. Etter nesten to og halvt år med 
kutt, var det også en oppgang i offentlig konsum og 
investeringer i tredje kvartal 2012. Bruttoinvesterin-
gene i fast realkapital viste derimot en nedgang. 
Sysselsettingen har økt noe sterkere fra juli til 
november enn det som var tilfelle i første halvår 
2012. Arbeidsledigheten falt til 7,7 prosent av 
arbeidsstyrken i november etter en liten oppgang 
måneden før, men den er fortsatt høy historisk sett. 
Av den grunn annonserte USAs sentralbank, Federal 
Reserve (FED), i desember at den vil føre en ekspan-
siv pengepolitikk til det arbeidsledigheten faller til 
6,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Den økte overgangen fra arbeidsavklaringspenger til 
uførepensjon blant tidligere mottakere av tidsbegren-
set uførestønad, har bidratt til en større økning i antall 
uførepensjonister enn det som har vært tilfelle de siste 
årene. I september 2012 mottok 309 800 personer 
uførepensjon. Dette er 6 700 eller 2,2 prosent flere enn 
i september 2011. Andelen av befolkningen i alderen 
18–67 år som mottok uførepensjon i september 2012 
holdt seg imidlertid stabil på 9,5 prosent for fjerde år 
på rad. Uføreandelen for menn var også uendret fra 
september 2011 til september 2012 med 8 prosent, 
mens uføreandelen for kvinner økte fra 11,0 til 
11,2 prosent i samme periode.

Utviklingen internasjonalt
Sesongjusterte tall fra Eurostat viser at veksten i 
bruttonasjonalproduktet (BNP) i eurosonen falt i tredje 
kvartal 2012 med 0,1 prosent. Dette var fjerde kvartal 
på rad med nedgang eller nullvekst i BNP. Det private 
konsumet i eurosonen forble uendret i tredje kvartal 
etter tre kvartaler med nedgang, mens det offentlige 
konsumet gikk ned. En nedgang i bruttoinvesteringer 
bidro også til BNP-fallet i tredje kvartal. Investeringe-
ne i eurosonen har nå falt i seks kvartaler på rad, og 
var 4,6 prosent lavere enn i tredje kvartal 2011. Det 
var imidlertid forskjeller i BNP- utviklingen mellom de 
ulike eurolandene. Tyskland og Frankrike hadde en 
svak, men positiv vekst i tredje kvartal, begge med 
0,2 prosent, mens det var en nedgang i BNP blant 
landene i Sør-Europa. Spania og Italia er i resesjon, 
med produksjonsfall i henholdsvis fire og fem kvarta-
ler på rad. Det har vært nedgang eller ingen vekst i 
sysselsettingen i euroområdet i over ett år. Ledigheten 
har fortsatt å øke, og var i november på 11,8 prosent 
av arbeidsstyrken, og på 24,4 prosent for unge under 
25 år. Ledighetsratene er dobbelt så høye i land som 
Spania og Hellas. 

Industriproduksjonen i euroområdet har vist en 
nedadgående trend siden høsten 2011. Denne trenden 
ble forsterket med betydelig nedgang i september og 
oktober 2012, ifølge sesongjusterte tall fra Eurostat. 
Nedgangen gjaldt flere av de største økonomiene i 
euroområdet. Tysklands industriproduksjon falt med 
2,0 prosent i oktober 2012, og dette var tredje måned 
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vekst i USA er lite endret på 2,2 prosent i 2012 og 
2,1 prosent i 2013, har utsiktene for euroområdet blitt 
forverret med et produksjonsfall i 2012 på 0,4 
prosent og en vekst på bare 0,2 prosent 2013. 

NAV forventer at den økonomiske utviklingen 
internasjonalt vil bli svak i år og neste år, selv om 
utsiktene i 2014 er en viss forbedring. I tråd med 
ESBs prognose forventer vi et fall i produksjonen i 
eurosonen i 2013. De store budsjettkuttene mange 
euroland gjennomfører er en viktig årsak til dette. 
Med vedvarende høy arbeidsledighet og dårlig 
tilgang på kreditt venter vi heller ikke noe vesentlig 
oppgang i det private konsumet eller investeringene 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 
forventer en mer positiv utvikling i USA enn i 
eurosonen framover. Likevel må det foretas offentli-
ge kutt også i USA for å unngå ytterligere vekst i 
statsgjelden, selv om det fortsatt er usikkert når og 
hvordan. I tillegg er arbeidsledigheten og gjelden i 
husholdningene fortsatt høy. Vi regner derfor med at 
veksten i USA vil bli lavere enn det historiske 
gjennomsnittet i år, og at veksten blir nær gjennom-
snittet neste år. Europa og USA er Norges viktigste 
handelspartnere. Utviklingen i disse økonomiene 
innebærer en lavere utenlandsk etterspørsel for 
norske bedrifter, og dette legges til grunn i vår 
prognose.

Utviklingen i Norge
Tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) for 
tredje kvartal 2012 viser at veksten i BNP Fast-
lands-Norge14 fortsatt er solid. Ifølge sesongjusterte 
tall fra KNR økte BNP for Fastlands-Norge med 0,7 
prosent fra andre til tredje kvartal 2012. Sammenlik-
net med tredje kvartal 2011 var BNP Fastlands-Nor-
ge 2,6 prosent høyere. God utvikling i privat konsum 

14  bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge er lik 
bruttonasjonalprodukt (bnp) utenom næringene utvinning av olje 
og naturgass, tjenester knyttet til olje- og gassutvinning, 
rørtransport og utenriks sjøfart.

Kongressen i USA kom til enighet, på overtid, for å 
unngå det såkalte budsjettstupet. USA unngikk 
dermed automatiske kutt i landets offentlig budsjett 
for 2013, som var estimert å utgjøre cirka 4 prosent 
av BNP, og som kunne ført landet igjen i resesjon. 
Til slutt ble det enighet om fjerning av midlertidig 
skattelettelser og om skatteøkninger bare for de med 
inntekter over 400 000 dollar. Kuttene i offentlige 
utgifter som skulle tre i kraft 1. januar ble i tillegg 
utsatt i to måneder. Det gjenstår derfor fortsatt 
forhandlinger om disse kuttene og om en eventuell 
heving av USAs gjeldstak, som er estimert å bli nådd 
mot slutten av februar. USAs ledende indikator13 falt 
i november, og var på et nivå som tyder på svak 
vekst de første månedene i 2013. Usikkerhet knyttet 
til utviklingen internasjonalt og til budsjettstupet har 
sannsynligvis bidratt til denne nedgangen. På den 
annen side økte tilliten til økonomien hos amerikan-
ske forbrukere i både oktober og november, og var 
på sitt høyeste nivå på fire og halvt år. Et litt mer 
optimistisk syn på utsiktene på arbeidsmarkedet 
bidro til denne oppgangen.

Ifølge OECDs sammensatte ledende indikator for 
desember, som gir et anslag på konjunkturutviklin-
gen de neste seks månedene, er det forskjellige 
utsikter for industrilandene. For Tyskland, Frankrike 
og euroområdet tyder indikatoren på fortsatt opp-
bremsing. Produksjonsveksten i Kina og Italia, som 
har vært avtakende, ventes å stabilisere seg, men på 
et lavere nivå enn den historiske trenden. I Storbri-
tannia og USA tyder indikatoren på at veksten vil ta 
seg opp.

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte i 
fjor høst, for andre gang på ett år, sitt anslag for 
global vekst i 2012 og 2013 til henholdsvis 3,3 og 
3,6 prosent. Det er fortsatt høy vekst i de framvok-
sende økonomiene, særlig Kina, som forventes å dra 
den globale veksten opp, selv om vekstutsiktene for 
disse landene også ble nedjustert. Vekstanslaget for 
industrilandene samlet ble nedjustert til 1,3 prosent i 
2012 og 1,5 prosent i 2013. Mens prognosen for 

13  både den ledende økonomiske indikatoren for UsA og indikatoren 
for forbrukertillit er utarbeidet av The Conference Board.
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realrenter gir grunn til høy konsumvekst i 2013 og 
2014.

Veksten i offentlig konsum bremset fra andre til 
tredje kvartal 2012 ifølge sesongjusterte tall fra 
KNR. Offentlig konsum var i tredje kvartal 0,2 
prosent høyere enn i andre kvartal, mens nivået var 
1,2 prosent høyere enn i tredje kvartal 2011. Offent-
lige investeringer, som i tredje kvartal utgjorde 12 
prosent av offentlige utgifter ifølge sesongjusterte 
KNR-tall, vokste med 2,9 prosent fra andre kvartal 
til tredje kvartal i 2012. Nivået på offentlige investe-
ringer var 0,6 prosent lavere i tredje kvartal 2012 enn 
på samme tid året før. I vår prognose legger vi til 
grunn samme utvikling i offentlige utgifter som 
angitt i Nasjonalbudsjetter 2013 (NB2013). I 
NB2013 ventes det vekt i offentlig konsum på 1,9 og 
2,1 prosent i henholdsvis 2012 og 2013, mens det 
ventes at offentlige investeringer vil vokse med 0,5 
og 2,8 prosent i samme periode.

Petroleumsinvesteringene, som har økt nesten hvert 
kvartal siden slutten av 2010, gikk ned med 1,8 
prosent fra andre til tredje kvartal i fjor. Sammenlik-
net med tredje kvartal 2011 var petroleumsinveste-
ringene 6,2 prosent høyere i tredje kvartal 2012. 
Dersom den svake utviklingen i petroleumsinveste-
ringer i tredje kvartal fortsatte i fjerde kvartal 2012, 
ville veksten i petroleumsinvesteringene for 2012 
samlet likevel bli solid på 11 prosent. SSBs investe-
ringsstatistikk for olje- og gassvirksomhet tyder 
samtidig på fortsatt høye investeringer i 2013. 
Vi legger til grunn i vår prognose at veksttakten 
i petroleumsinvesteringene vil avta i 2013 og 2014 
i forhold til 2012. Nivået på investeringene vil 
imidlertid fortsatt være høyt i år og neste år, og 
dermed vil etterspørsel etter investeringsvarer og 
tjenester til oljeindustrien også forbli høy.

Sterk utvikling i boliginvesteringene motvirket det 
negative bidraget fra svake næringsinvesteringer, slik 
at investeringene i Fastlands-Norge utenom offentlig 
forvaltning økte med 2,1 prosent fra andre til tredje 
kvartal 2012, ifølge sesongjusterte KNR-tall. Sam-
menliknet med tredje kvartal 2011 var investeringene i 
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 5,3 

og boliginvesteringer bidro positivt til produksjons-
vekst i Fastlands-Norge fra andre til tredje kvartal i 
fjor, mens svak utvikling i petroleumsinvesteringer 
og næringsinvesteringer bidro negativt.

Eksporten falt ifølge sesongjusterte KNR-tall med 
3,1 prosent fra andre til tredje kvartal, og var 2,6 
prosent lavere enn i tredje kvartal 2011. En betyde-
lig del av denne nedgangen skyldes svak utvikling i 
eksport av råolje og naturgass, som gikk ned med 
5,8 prosent fra andre til tredje kvartal. Eksport av 
råolje og naturgass utgjorde hele 43 prosent av 
samlet eksport. En nedgang på 0,8 prosent i eksport 
av tjenester, som i tredje kvartal utgjorde om lag en 
fjerdedel av samlet eksport, bidro også negativt til 
samlet eksportutvikling. Eksporten av tradisjonelle 
varer, som i tredje kvartal utgjorde nesten en tredel 
av samlet eksport, økte med 0,5 prosent fra andre til 
tredje kvartal, og var 0,2 prosent høyere enn nivået 
i tredje kvartal 2011. Vi venter at fortsatt svak 
utvikling internasjonalt, lavere etterspørsel fra 
eksportmarkedene og svak konkurranseevne, som 
følge av sterk krone og høyere lønnsvekst enn hos 
våre konkurrenter, vil gi lav eksportvekst i år og 
neste år.

Sterk vekst i tjenestekonsumet bidro til at den solide 
veksten i privat konsum i første halvår i fjor fortsatte 
i tredje kvartal. Privat konsum vokste med 0,9 
prosent fra andre til tredje kvartal ifølge sesongjus-
terte tall, og var 3,1 prosent høyere enn i tredje 
kvartal 2011. Varekonsumet, som i tredje kvartal 
utgjorde halvparten av privat konsum, vokste kun 
med 0,2 prosent tredje kvartal. Dette er den svakeste 
kvartalsveksten i varekonsumet siden 2011. Hushold-
ningenes disponible inntekt økte med 1,4 prosent fra 
andre til tredje kvartal 2012, ifølge sesongjusterte 
KNR-tall. En lønnsvekst på 1,6 prosent sto for det 
største bidraget til veksten i disponibel inntekt i 
tredje kvartal 2012. Veksten i disponibel inntekt i 
tredje kvartal var også høyere enn veksten i konsum-
utgiftene, slik at sparingen gikk opp fra andre til 
tredje kvartal 2012. Målt som andel av disponibel 
inntekt var spareraten på 7,3 prosent i tredje kvartal. 
Vi forventer at den høye sparingen som har vært de 
siste årene sammen med videre inntektsvekst og lave 
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Arbeidsstyrken har vokst med 25 000 i de tre første 
kvartalene av 2012, ifølge sesongjusterte tall fra 
AKU. Middelalternativet i SSBs befolkningsfram-
skriving, kombinert med god utvikling i yrkesfre-
kvensene som følge av solid vekst, indikerer at 
arbeidsstyrkeveksten for 2012 blir noe høyere enn 
trenden de tre første kvartalene tilsier. Prognosen vår 
innebærer at veksten i arbeidsstyrken kommer til å 
være litt høyere i årets siste kvartal, slik at veksten i 
arbeidsstyrken for 2012 samlet blir i underkant av 
50 000. At årsveksten blir så høy sammenliknet med 
hva utviklingen i de sesongjusterte tallene skulle tilsi, 
skyldes at vi gikk inn i 2012 på et nivå som var 
betydelig høyere enn gjennomsnittet for 2012 
(overheng i arbeidsstyrken). For 2013 og 2014 ventes 
veksten i arbeidsstyrken å bli henholdsvis i overkant 
av 50 000 og 40 000.

Sysselsettingen har ifølge sesongjusterte tall fra AKU 
vokst med cirka 30 000 de tre første kvartalene av 
2012. Prognosen vår innebærer at sesongjustert 
sysselsetting kommer til å vokse litt mer i siste kvartal, 
slik at sysselsettingen i 2012 blir i overkant av 50 000 

prosent høyere. Tjenesteinvesteringene, som utgjorde 
nesten to tredeler av næringsinvesteringene i tredje 
kvartal, hadde en solid vekst. Likevel falt næringsin-
vesteringene med 1,5 prosent på grunn av nedgangen i 
investeringer i annen vareproduksjon og i industriin-
vesteringer. SSBs investeringsstatistikk for fjerde 
kvartal tyder på at industriinvesteringene i 2012 vil 
være på samme nivå som i 2011, målt i løpende priser. 
Anslaget for industriinvesteringer i 2013 tyder på en 
nedgang på 8,8 prosent sammenliknet med tilsvarende 
tall fra fjerde kvartal i fjor, også målt i løpende priser. 
Det er imidlertid næringsvise forskjeller i industrien, 
og produsentene av investeringsvarer, som i stor grad 
leverer til oljeindustrien, har positive forventningene 
på kort sikt når det gjelder både vekst i produksjonen, 
sysselsettingen og investeringene, grunnet fortsatt 
vekst i ordretilgangen. Vi forventer at de samlede 
industriinvesteringene vil vokse kun svakt i år og 
neste år, og at en bedre utvikling i tjenesteinvesterin-
ger vil bidra til at næringsinvesteringer samlet også 
utvikler seg positivt.

Boliginvesteringene økte med 6,8 prosent i tredje 
kvartal 2012. Tall fra SSBs byggearealstatistikk viser 
at byggeaktiviteten er stadig økende. Fra januar til og 
med november 2012 ble det igangsatt 7,7 prosent 
flere boliger enn i samme periode året før. SSBs 
ordrestatistikk for bygge- og anleggsnæringen tyder 
også på fortsatt høye boliginvesteringer framover. 
Selv om verdien av ordretilgangen falt med 23 
prosent fra andre til tredje kvartal i fjor, hovedsakelig 
på grunn av en kraftig nedgang innen anleggspro-
sjekter, var verdien av ordrebeholdningen i næringen 
rekordhøy og 18 prosent høyere enn i tredje kvartal 
2011. Vi venter derfor at den høye veksten i boligin-
vesteringene vil fortsette i 2013, for så å avta noe i 
2014.

Arbeidsmarkedet
Den solide utviklingen i realøkonomien innebærer at 
også utviklingen i arbeidsmarkedet blir god. BNP-
vekst over trendvekst medfører at sysselsettings-
veksten kommer til å forbli høy ut prognoseperioden. 
Den solide arbeidsstyrkeveksten vil også fortsette, 
men vil bli noe lavere enn sysselsettingsveksten. 
Arbeidsledigheten vil dermed gå noe ned gjennom 
prognoseperioden.

Makromodellen MODAG
denne prognosen er basert på modellsimuleringer med 
den makroøkonometriske modellen modAg. modAg er 
en modell for norsk økonomi utviklet av statistisk sen-
tralbyrå (ssb). modellen er estimert på årlige nasjonal-
regnskapsdata og er basert i økonomisk teori.  
for mer informasjon om modAg, se http://www.ssb.no/
forskning/prosjekter/1 233 754 630.6.html.

Ny likning for registrerte helt ledige
helt ledige er en sentral variabel i nAvs prognoser. 
modAg inkluderer ikke registrert ledighet. 
Arbeidsledigheten ifølge arbeidskraftsundersøkelsen 
(AkU-ledigheten) er den eneste ledighetsvariabelen i 
modAg. nAv har estimert en ny likning for registrert helt 
ledige og inkludert denne i modAg. likningen er en like-
vektkorrigeringsmodell der den løpende endringen i 
antall helt ledige er estimert å følge av den løpende end-
ringen i AkU-ledigheten og avviket mellom nivåene på 
AkU-ledighet og registrert ledighet året før. likningen 
inkluderer også et restledd, slik at modellbrukeren kan 
justere helt ledige dersom for eksempel løpende kon-
junkturstatistikk indikerer at helt ledige blir annerledes 
enn den estimerte likningen tilsier. nAvs anslag på regis-
trerte helt ledige er basert i denne likningen.
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trenden som har vært så langt i 2012, og at AKU-le-
digheten i 2012 blir på 3,0 prosent av arbeidsstyrken. 
For 2013 og 2014 vil noe sterkere vekst i AKU-sys-
selsettingen enn i arbeidsstyrken medføre at AKU-le-
digheten fortsetter å gå noe ned. AKU-ledigheten vil 
ifølge våre beregninger utgjøre henholdsvis 2,9 og 
2,7 prosent av arbeidsstyrken de to årene. Endring i 
registrert ledighet følger i stor grad endring i 
AKU-ledigheten. Vi venter at antall registrerte ledige 
holder seg om lag uendret fra 2012 til 2013 og at den 
noe lavere veksten i arbeidsstyrken i 2014 bidrar til 
at registrert ledige går ned til 60 000 i 2014.

høyere enn i 2011. Også for sysselsettingen var det et 
overheng ved inngangen til 2012, slik at veksten i 
årsgjennomsnittet blir høyere enn det som antydes av 
sesongutviklingen. Den solide økonomiske utviklin-
gen som er antatt å fortsette i 2013 og 2014 bidrar til 
at sysselsettingsveksten blir høy disse årene. Vi venter 
at AKU-sysselsettingsveksten blir på cirka 55 000 i 
2013 og cirka 47 000 i 2014.

AKU-arbeidsledigheten følger sysselsetting og 
arbeidsstyrke fra AKU. En noe høyere vekst i 
sysselsetting enn i arbeidsstyrke har gjort at AKU- 
ledigheten har gått ned med i overkant av 5 000 de 
tre første kvartalene av 2012. Prognosen vår inne-
bærer at sesongjustert AKU-ledighetet vil fortsette 

Tabell 1. nAvs prognose for gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2013 og 2014. faktiske tall for 2011 og 2012.

2011 2012 2013 2014

registerte helt arbeidsledige 69 395 65 682 64 000 60 000

registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,7 % 2,5 % 2,4 % 2,2 %

Arbeidsledige, AkU i prosent av arbeidsstyrken 3,3 % 3,0 % 2,9 % 2,7 %

Kilde: nAv

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

2011 2012 2013 2014

Arbeidsstyrke (AkU) 1,0 % 1,9 % 2,0 % 1,5 %

sysselsatte (AkU) 1,4 % 2,1 % 2,1 % 1,8 %

AkU arbeidsledige -8,5 % -4,4 % -2,2 % -6,3 %

registrerte helt arbeidsledige (nAv) -7,0 % -5,3 % -1,3 % -6,2 %

Kilde: nAv

Tabell 3. befolkning i yrkesaktivalder, 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
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Sammendrag
Høstens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for ett år siden som 
forventer økt sysselsetting det kommende året. 22 prosent av bedriftene oppgir at de regner 
med å øke sysselsettingen det neste året, mens 10 prosent regner med å måtte nedbemanne. 
Dette er en tydelig forverring siden høstundersøkelsen i 2011, da bedriftenes sysselsettings
forventninger var på det høyeste nivået rapportert etter finanskrisen.

I høstens undersøkelse har optimismen økt mest innen undervisning, mens den har sunket mest 
innen transport og lagring. Bergverksdrift og utvinning er næringen hvor flest virksomheter 
forventer sysselsettingsvekst det kommende året.

17 prosent av bedriftene har opplevd rekrutteringsproblemer i løpet av de siste tre månedene. 
Av disse har 30 prosent måttet ansette personer med annen formell kompetanse enn de søkte 
etter. Blant virksomhetene med rekrutteringsproblemer, er det innen produksjon av metallvarer, 
helse og sosialtjenester og undervisning at flest virksomheter har måttet ansette noen med 
lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Innen helse og sosialtjenester og i bygge og anleggsnæringen finner vi både den høyeste 
 andelen virksomheter med rekrutteringsproblemer og den høyeste andelen med rekrutterings
problemer som skyldes for få eller ingen kvalifiserte søkere. Hele 85 prosent av virksomhetene 
som har rekrutteringsproblemer svarer at det skyldes for få kvalifiserte søkere til stillingene. 
Basert på disse svarene er mangelen på arbeidskraft estimert til å utgjøre 37 500 personer 
høsten 2012. Særlig er mangelen på helse, pleie og omsorgsarbeidere stor, og innenfor 
denne næringen er det sykepleiere som er vanskeligst å få rekruttert. Mangelen på ulike typer 
 ingeniører og sivilingeniører er også stor.

Vi ser at det er bedrifter som mislykkes med rekruttering som oftest prøver å hente arbeidskraft 
fra utlandet. Det er vanligst å rekruttere fra landene i Norden. Kun 4 prosent av de som har 
prøvd utlandet svarer at de har forsøkt å rekruttere fra land utenfor Europa. Det er vanligst å 
rekruttere arbeidskraft fra utlandet i oljebransjen.

NAVS bedriftSuNderSøkelSe høSteN 2012
Av KariMette Ørbog og Johannes Sørbø
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gir en svarprosent på 61. Undersøkelsen ble gjen
nomført i tidsrommet 24. september til 1. november 
2012.

Om NAVs bedriftsundersøkelse
Formålet med bedriftsundersøkelsen er å gi innsikt 
i etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og om 
næringslivets og offentlige etaters behov for ulike 
typer arbeidskraft. Denne kunnskapen er viktig for at 
NAV skal kunne yte bedre service overfor arbeids
søkere og arbeidsgivere. Kunnskap om hvilke typer 
kompetanse arbeidsgivere har problemer med å få 
tak i vil også være nyttig for blant annet utdannings
myndigheter og personer som skal starte på en 
utdanning, siden dette kan si noe om hvilke utdan
ninger det er for få som tar. Bedriftenes forventnin
ger til tiden fremover er også nyttig informasjon for 
både NAV og andre, da dette kan si noe om tempera
turen i arbeidsmarkedet og hva vi kan vente oss i 
måne dene som kommer.

I år er det benyttet et nytt spørreskjema, ny innsam
lingsmetode og ny estimeringsmodell i bedrifts
undersøkelsen (se egen faktaboks). 1 758 virksom
heter har svart på høstens bedriftsundersøkelse. Det 

Sammenlignbarhet mellom  
vår- og høstundersøkelsen
Resultatene fra NAVs to årlige bedriftsundersøkelser er 
ikke sammenlignbare. Etterspørselen etter og mangelen 
på arbeidskraft varierer med årstiden. Målt ved tilgan-
gen på ledige stillinger er det et klart sesongmønster i 
etterspørselen etter arbeidskraft. Tilgangen på ledige 
stillinger er høyest i perioden mars til mai, noe som til 
en viss grad kan forklares med utlysing av sommerjob-
ber. Videre øker tilgangen på ledige stillinger de første 
månedene på høsten, før den gjerne går ned fram mot 
desember. Det at den ene bedriftsundersøkelsen er i 
mars/april, mens den andre er i september/oktober vil 
altså i seg selv gjøre at resultatene ikke er sammenlign-
bare.

Datainnsamlingen i de to undersøkelsene er også ulik. I 
vårundersøkelsen har NAVs fylkeskontorer ansvaret for 
datainnsamlingen. Denne undersøkelsen foregår gjen-
nom postal og elektronisk innsamling, men fylkene kan 
også benytte telefon eller bedriftsbesøk for å innhente 
svar. I høstens undersøkelse har Opinion stått for 
datainnsamlingen, og utsending av spørreskjema for-
gikk både postalt og per e-post. Dette kan påvirke både 
hvem som svarer og hva som svares, og vil dermed 
også bidra til at resultatene fra de to undersøkelsene 
ikke kan sammenlignes med hverandre.

Endringer i bedriftsundersøkelsen
I høstens undersøkelse er det gjort store endringer fra 
tidligere års undersøkelser. Både spørsmål og estimerings-
modell er endret fra forrige undersøkelse, høsten 2011.

Det er nå noe strengere og mer presise krav for at virksom-
hetene skal bli definert til å ha rekrutteringsproblemer. 
Tidligere ble det spurt om virksomhetene hadde rekrutte-
ringsproblemer, og virksomhetene som svarte ja ble defi-
nert til å ha dette. Virksomhetene som nå blir regnet å ha 
rekrutteringsproblemer, må svare at de har mislyktes med 
rekruttering de siste tre månedene, eller at de har måttet 
ansette noen med annen formell kompetanse enn de 
søkte etter. Definisjonen av rekrutteringsproblemer blir 
med dette mer faktuell i årets undersøkelse. Tidligere var 
det mer rom for tolking av spørsmålet. Med den nye spør-
restillingen er det tydeligere hva som ligger i begrepet 
rekrutteringsproblemer, og dermed også hvilke typer 
 problemer undersøkelsen omhandler.

I år blir virksomhetene som oppgir at de har rekrutte-
ringsproblemer spurt om dette skyldes for få kvalifi-
serte søkere, eller om det er andre årsaker til rekrutte-
ringsproblemene. Kun de som oppgir at rekrutterings-
problemene skyldes for få kvalifiserte søkere er med 
i grunnlaget for mangelestimeringen. På denne måten 
ekskluderer den nye undersøkelsen andre rekrutterings-
problemer enn mangel på arbeidskraft.

Det at virksomhetene kan oppgi at de har måttet 
ansette personell med lavere eller annen formell kom-
petanse enn de søkte etter, gjør også at undersøkelsen 
gir et bilde av hvor vanlig det er å rekruttere personer 
med lavere eller annen kompetanse enn man i utgangs-
punktet søkte etter. Virksomhetene som svarer dette, 
svarte tidligere i stor grad nei på at de manglet arbeids-
kraft. Dette bidro til at vi i svært liten grad fikk avdek-
ket mangel på for eksempel førskolelærere, fordi barne-
hagene i stedet hadde ansatt en assistent. 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.

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 den 
gamle. Samtidig ser også standardavvikene ut til å 
være mindre med den nye modellen enn de var i den 
gamle.



24

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2013
//   NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012

året. Målt i antall sysselsatte er imidlertid dette en 
liten næring. Næringens andel av den totale syssel
settingen var 2,4 prosent i tredje kvartal 2012, og 
selv om mange regner med å oppbemanne, vil dette 
trolig ha liten betydning for den totale sysselsettings
veksten det kommende året.

Mindre optimisme
Høstens bedriftsundersøkelse viser at bedriftene er 
mindre optimistiske med tanke på sysselsettingen det 
neste året enn de var på samme tid i 2011. Dette 
skyldes ikke at flere bedrifter svarer at de må nedbe
manne, men at langt færre bedrifter forventer å øke 
sysselsettingen de neste tolv månedene. Tabell 1 
viser at 22 prosent av bedriftene venter økt syssel
setting. Dette er den laveste andelen vi har registrert 
i høstundersøkelsen, som ble gjennomført for første 
gang i 2007. Andelen bedrifter som forventer ned
gang i sysselsettingen er på 10 prosent, og er margi
nalt høyere enn høsten 2011, men fortsatt lavere enn 
i årene 2008–2010. Nettoandelen som forventer 
sysselsettingsvekst er dermed 12 prosent, som er 10 
prosentpoeng lavere enn høsten 2011.

I de første tre kvartalene i 2012 økte fastlandsBNP 
med 3,6 prosent sammenlignet med de samme 
kvartalene i 2011. Det betyr at veksten har vært klart 
høyere enn i 2011, da den samlet endte på 2,5 
prosent. Sysselsettingsveksten har også vært høyere i 
2012 enn i 2011, i tråd med hva bedriftene forventet 
for ett år siden. Til tross for dette, er altså optimis
men fra høsten 2011 reversert. I figur 1 ser vi at 
sysselsettingsforventningene høsten 2012 er lavere 
enn de var høsten 2011 i nesten alle næringer. Det 
kan tyde på at den dårlige utviklingen i europeisk 
økonomi gir økt usikkerhet også hos norske bedrifter. 
Arbeidsledigheten fortsetter å stige i Europa, og den 
økonomiske veksten er svak også i flere nordeuro
peiske land. Dette er viktige handelspartnere for 
Norge og vil derfor påvirke norske virksomheter.

Stor optimisme innen bergverksdrift og utvinning
Bedriftene innen bergverksdrift og utvinning har de 
mest positive sysselsettingsforventingene for det 
kommende året. Nettoandelen av bedrifter som 
venter økning i sysselsettingen er her på 43 prosent, 
10 prosentpoeng lavere enn høsten 2011. De høye 
oljeprisene har gitt rekordhøye oljeinvesteringer, 
mens høye mineral og metallpriser har gitt ny 
optimisme også i gruvenæringen i Norge. Ifølge 
kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), steg sysselset
tingen innenfor denne næringen med 6 prosent fra 
tredje kvartal 2011 til tredje kvartal 2012. Dette er 
dermed næringen med størst relativ vekst det siste 

tabell 1. Bedriftenes forventninger til framtidig 
sysselsetting. Prosentandeler

Nedgang uendret økende Netto økning

2007 Høst 7 54 39 32

2008 Høst 12 59 28 16

2009 Høst 13 57 30 17

2010 Høst 13 59 28 15

2011 Høst 9 60 31 22

2012 Høst 10 68 22 12

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 klassifiseringsprinsipper. Næring 
viser hva slags produksjon som hovedsakelig 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 pro-
sentvis andel virksomheter som forventer nedgang. 
Dette gir en indikasjon på virksomhetenes optimisme 
for det kommende året. En høy verdi på sysselsettings-
barometeret er et tegn på stor etterspørsel etter 
arbeidskraft.

Rekrutteringsproblemer har en viss effekt på sysselset-
tingsbarometeret. På bakgrunn av erfaring fra tidligere 
bedriftsundersøkelser, vet vi at mange virksomheter 
ikke tar tilstrekkelig hensyn til begrensninger på til-
budssiden i arbeidsmarkedet. Dette kan påvirke reali-
sert sysselsetting.
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lavere forventing innen  
overnattings- og serveringsvirksomhet
Nettoandelen bedrifter som venter sysselsettingsøk
ning det kommende året er 17 prosent, mot 25 prosent 
høsten 2011. Dette skyldes at andelen bedrifter som 
venter uendret sysselsetting har økt i høstens undersø
kelse. I følge kvartalsvis nasjonalregnskap var omset
ningen for overnattingssteder 2,4 prosent høyere i 
tredje kvartal 2012 enn i tredje kvartal 2011. Det er 
særlig innen drift av vandrerhjem og ferieleiligheter at 
veksten er stor, men den er også god innenfor hotell
virksomhet. Serveringsvirksomhet har hatt god vekst i 
samme periode, og det er særlig restaurantvirksomhet 
som vokser. Sysselsettingsveksten fra tredje kvartal 
2011 til tredje kvartal 2012 var på 4 prosent, som er en 
noe høyere vekst enn året før. Dette stemmer også 
med utviklingen i bedriftenes forventninger i be
driftsundersøkelsene fra 2010 og 2011. Årets resultat 
kan tyde på at veksten i denne næringen kan vil bli 
noe lavere enn de foregående årene.

Nedbemanning innen transport og lagring
Næringen transport og lagring består av post og 
distribusjonsvirksomhet, samt passasjer eller 
godstransport på vei, jernbane, lufttransport eller 
sjøtransport. Nettoandelen bedrifter som venter 
sysselsettingsøkning det kommende året er 14 
prosent, mot 6 prosent høsten 2011. Dette skyldes at 
andelen bedrifter som venter å nedbemanne er doblet 
siden forrige høstundersøkelse. Det er i all hovedsak 
innen post det ventes nedbemanning, mens de andre 
delene av næringen er noe mer optimistiske. Trans
port og lagring er normalt blant de mest pessimistis
ke næringene i NAVs bedriftsundersøkelse. Fra 2011 
til 2012 økte likevel sysselsettingen, og SSBs 
omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT viser 
en solid vekst fra tredje kvartal 2011 til tredje kvartal 
2012 i lufttransporten av både passasjerer og gods, 
samt god vekst i godstransporten via sjø og vei. 
Godstransporten på jernbane falt derimot, mens 
passasjertransporten har vært stabil.

figur 1. NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, etter 
næring
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Også innen helse og sosialtjenester er forventninge
ne i høstens undersøkelse lavere enn de var på 
samme tid i 2011. Nettoandelen som venter økt 
sysselsetting har gått fra 10 prosent høsten 2011 til 5 
prosent høsten 2012. Hele endringen kommer av at 
færre venter økt sysselsetting og flere forventer 
uendret sysselsetting. Sysselsettingsforventningene 
er dermed tilbake på omtrent samme nivå som for to 
år siden. Sysselsettingsveksten innen helse og 
sosiale tjenester har likevel holdt seg stabil på om lag 
13 000 personer per år de siste årene.

Innen undervisning har optimismen økt fra 2011 til 
2012, slik at nettoandelen har gått fra 8 prosent til 1 
prosent. Totalt er det dermed flere som venter å 
nedbemanne enn å oppbemanne. I 2010 var det flere 
som ventet å øke bemanningen enn å nedbemanne 
innen undervisning, og sysselsettingen steg også noe 
fra 2010 til 2011. I 2011 var pessimismen større, og 
sysselsettingen har også holdt seg stabil fra 3. kvartal 
2011 til 3. kvartal 2012. Skoler og barnehager har, i 
likhet med andre deler av offentlig sektor, tradisjon 
for å være forsiktige når de besvarer. Mange sier de 
må avvente budsjettet før de vet om de kan oppbe
manne, og dermed oppgir de uendret sysselsetting. 
Høstens resultat kan dermed indikere at sysselsettin
gen igjen vil gå noe opp innen undervisning.

Optimisme innen eiendomsdrift,  
forretningsmessig og faglig tjenesteyting
Omsetningen steg raskest for teknisk konsulentvirk
somhet, revisjon og forretningsmessige tjenester i 
tredje kvartal 2012, ifølge kvartalsvis nasjonalregn
skap. Spesielt vokste tjenester som er direkte knyttet 
til oljevirksomhet. Dette gjenspeiles i årets be
driftsundersøkelse der denne næringen er blant de 
med flest bedrifter som venter økt sysselsetting det 
kommende året.

Bedriftene i denne næringen er likevel litt mindre 
optimistiske enn på samme tid i 2011, med en 
nettoandel som venter økning på 40 prosent, ned 6 
prosentpoeng fra høsten 2011. Nedgangen skyldes at 
flere svarer de venter uendret sysselsetting det 
kommende året. Denne næringen hadde 10 prosent 
av total sysselsetting i tredje kvartal 2012, og veksten 

Mindre optimisme innen bygg og anlegg
Aktiviteten innen bygge og anleggsnæringen har 
fortsatt å vokse gjennom det siste året. I tredje 
kvartal 2012 økte igangsettelsen av nye boliger med 
7 prosent og igangsettingen av nye næringsbygg 
med 3,9 prosent, sammenlignet med samme periode 
i 2011. Nivået både på ordretilgangen og ordrereser
vene var klart høyere i 2012 enn i 2011, men vekst
raten i reservene flatet ut, og ordretilgangen falt i 
tredje kvartal 2012. Verdien av ordrereservene ligger 
på et rekordhøyt nivå, og ordretilgangen har vært 
rekordhøy de tre foregående kvartalene. Dette kan 
tyde på at aktiviteten vil holde seg høy framover.

Til tross for den sterke aktivitetsveksten i bygge og 
anleggsnæringen er bedriftene mindre optimistiske 
enn de var for ett år siden. Nettoandelen av bedrifte
ne som venter økt sysselsetting er på 15 prosent i 
høstens undersøkelse, mot 30 prosent i 2011. End
ringen skyldes at en større andel av bedriftene 
forventer å nedbemanne, samtidig som færre svarer 
at de vil oppbemanne. Sysselsettingsveksten fra 
tredje kvartal 2011 til tredje kvartal 2012 var på 4,7 
prosent, og selv om bedriftene ikke er like optimistis
ke i høstens undersøkelse, er det grunn til å vente at 
sysselsettingen vil fortsette å stige det neste året.

lave forventninger i offentlig sektor
Mer enn en tredel av alle sysselsatte jobbet i offentlig 
forvaltning, undervisning eller helse og sosialtjenes
ter i 2011. Her er normalt forventningene svært lave, 
og dette er også tilfellet i høstens bedriftsundersøkel
se. Mest negative er offentlig forvaltning, hvor det i 
høst var det 14 prosent flere som svarte at de vil 
måtte nedbemanne det neste året enn det var som 
ventet å oppbemanne. Dette er en tydelig forverring 
fra høsten 2011, da nettoandelen som forventet 
nedgang kun var 1 prosent. Mesteparten av end
ringen fra 2011 skyldes at en større andel bedrifter 
forventer lavere sysselsetting. Det er gjennomgående 
de mindre virksomhetene i offentlig sektor (under 
200 ansatte) som svarer at de venter å nedbemanne, 
mens de som skal oppbemanne i all hovedsak er 
store. Siden det er klart flest små virksomheter, blir 
dermed andelen som venter å nedbemanne høy, og 
andelen som skal øke bemanningen lav.
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gang siden første kvartal 2010, og kan tyde på at 
veksten i produksjonsvolumet vil bremse opp 
fremover. Fallet skyldes at ordrebeholdningen har 
sluttet å vokse, lageroppbygging av ferdigvarer og at 
færre venter økt produksjonsvolum. Etterspørselen 
fra hjemmemarkedet har begynt å avta, og er ikke 
nok til å kompensere for fallende etterspørsel fra 
eksportmarkedene.

Fra tredje kvartal 2011 til tredje kvartal 2012 steg 
sysselsettingen i industrien med 0,8 prosent. For 
industrien samlet er nettoandelen som venter sysselset
tingsøkning det kommende året på 17 prosent, og det er 
5 prosentpoeng lavere enn på samme tid i 2011 (figur 
2). Nedgangen skyldes at flere bedrifter venter uendret 
sysselsetting det kommende året. Det er stor variasjon 
mellom de ulike delene av industrinæringen. Bedrifter 
innen produksjon av elektronikk, sammen med bedrifte
ne innen produksjon av metallvarer, er de mest optimis
tiske. Størst endring i forventninger er å finne hos 
bedrifter innen produksjon av trevarer, fra en nettoandel 

i sysselsettingen fra tredje kvartal 2011 til tredje 
kvartal 2012 var på 4,7 prosent, tilsvarende 12 000 
personer. Høstens bedriftsundersøkelse tyder på at 
den sterke sysselsettingsveksten i denne næringen vil 
fortsette.

ulike forventninger i industrien
Industriproduksjonen har vokst gjennom 2012, men 
todelingen mellom de ulike delene av næringen 
fortsetter. Produksjonen gikk opp 2,4 prosent fra 
september 2011 til september 2012, med vekst i 
maskinindustri og bygging av skip og oljeplattfor
mer, flat utvikling i næringsmiddelindustrien og 
nedgang for ikke jernholdige metaller. Et høyt 
investeringsnivå innenfor olje og gassnæringen har 
gitt økt aktivitet hos leverandørindustrien, mens 
eksportrettede bedrifter opplever fallende aktivitet.

I tredje kvartal 2012 falt SSBs sesongjusterte kon
junkturindikator for industrien under det historiske 
gjennomsnittet for årene 1990–2012. Dette er første 

figur 2. NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandelen bedrifter innen industrien som forventer økning 
i sysselsettingen
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Bedrifter som har ansatt personell med andre kvalifi
kasjoner enn de søkte etter, er inkludert fordi det 
også i disse tilfellene er et gap mellom etterspurt 
kompetanse og tilgjengelig arbeidskraft. Endringene 
vi har gjort i årets bedriftsundersøkelse gjør at 
resultatene som går på rekrutteringsproblemer og 
mangel på arbeidskraft ikke er sammenlignbare med 
resultatene fra tidligere år (se faktaboks Endringer i 
bedriftsundersøkelsen).

I alt har 17 prosent av bedriftene svart at de har opplevd 
rekrutteringsproblemer i løpet av den siste tiden, se 
figur 3. 30 prosent av de som har rekrutteringsproble
mer har ansatt personer med annen formell kompetanse 
enn de søkte etter. Bedriftene med rekrutteringsproble

som venter sysselsettingsøkning på 14 prosent i 2011 til 
0,2 prosent i 2012. Disse er også de mest pessimistiske 
bedriftene innen industrinæringen. Dette i motsetning til 
næringen treforedling og grafisk produksjon, som gikk 
fra negative forventninger høsten 2011 til positive i 
høstens undersøkelse. Det er spesielt bedrifter innen 
grafisk produksjon og trykking som er optimistiske, 
mens papirprodusentene drar forventingene ned.

Mangel på arbeidskraft
Rekrutteringsproblemer er definert som at en bedrift 
har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har 
måttet ansette noen med annen formell kompetanse 
enn de søkte etter i løpet av de siste tre månedene. 

Mangel på arbeidskraft – Definisjon
For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringsproble-
mer, er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall per-
soner. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedriftsundersøkelse 
definert av en sekvens bestående av i alt tre spørsmål. 
Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har mislyktes i å 
rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, eller måttet 
ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse 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 spørsmålet.

Den enkelte virksomhet rapporterer kun om mangel på 
arbeidskraft, ikke overskudd av arbeidskraft. Dette betyr at 

dersom en bedrift mangler 10 elektrikere og en annen 
bedrift har et overskudd på 10 elektrikere, så vil summen av 
dette bli et udekket behov på arbeidskraft på 10 elektrikere. 
Den estimerte mangelen på 37 500 personer representerer 
derfor et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en 
viss utstrekning blir dette dekket opp av den løpende til-
gangen av arbeidskraft over tid.

I undersøkelsen blir bedriftene også bedt om å oppgi syssel-
settingsbehovet i fremtiden. Dette gir oss et anslag på frem-
tidig etterspørsel etter arbeidskraft, i motsetning til spørs-
målet som avdekker mangel på arbeidskraft som kartlegger 
et øyeblikksbilde. Disse to forholdene på arbeidsmarkedet 
knytter seg derfor til to forskjellige tidsfaser, noe som kan 
bidra til at bedriftenes optimisme og rekrutteringsproblemer 
kan komme i utakt.

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

Det presenteres to stramhetsindikatorer. Én for yrker 
(STYRK) og én for næringsgrupper (NACE). I begge stram-
hetsindikatorene er antall personer virksomhetene man-
gler basert på resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse 
høsten 2012. Sysselsettingstallene etter næring er hentet 
fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselsettings-
statistikk, og de siste tilgjengelige tallene er fra 4. kvartal 
2011. 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 offent-
lige bedrifter i større grad forholde seg til budsjettmidler 
og rammevilkår når de svarer på hvor mange personer de 
mangler. 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 yrkesgrupper.
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Innen undervisning, produksjon av metallvarer og 
helse- og sosialtjenester finner vi den største andelen 
bedrifter som oppgir at de har måttet ansette noen 
med annen formell kompetanse enn de søkte etter. 
Henholdsvis 13 prosent i undervisning og 12 prosent 
i de to andre næringene oppgir dette. Innen undervis
ning er det dermed flere som har måttet ansette noen 
med annen kompetanse enn som har mislyktes med 
en rekruttering. Generelt er det likevel færre bedrifter 
som svarer at de måtte ansette noen med lavere eller 
andre kvalifikasjoner enn andelen som svarer at de 
har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft.

Samlet er det innen helse- og sosialtjenester vi finner 
den høyeste andelen virksomheter med rekrutterings
problemer. I alt 33 prosent av virksomhetene i denne 
næringen har mislyktes i å rekruttere i løpet av siste 

mer er bedt om å oppgi om disse problemene skyldes 
for få søkere på stillingen(e), eller om det har andre 
årsaker. På denne måten isolerer vi tilgangsproblemer, 
som er det vi er ute etter, fra andre problemer. På 
landsbasis oppgav 85 prosent av bedriftene med 
rekrutteringsproblemer mangel på søkere som årsak til 
rekrutteringsproblemene. På bakgrunn av bedriftenes 
besvarelser har NAV estimert mangelen på arbeidskraft 
høsten 2012 til 37 500 personer.

Mange har mislyktes med  
å rekruttere arbeidskraft
Det er bedrifter innen bygge og anleggsvirksomhet og 
helse og sosialtjenester som i størst grad svarer at de har 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månede
ne. Henholdsvis 22 og 20 prosent av disse svarer at de 
har mislyktes i løpet av de siste tre månedene.

figur 3. 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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klarest ut er treforedling og grafisk produksjon, hvor 
under 30 prosent av bedriftene med rekrutteringspro
blem svarer at disse problemene skyldes tilgangen på 
arbeidskraft. Også innen næringene produksjon av 
tekstil- og lærvarer og jordbruk, skogbruk og fiske 
skyldes rekrutteringsproblemene i større grad andre 
forhold enn tilgangen på arbeidskraft enn det som er 
tilfelle for de andre næringene. I alle disse næringe
ne, med unntak av helse og sosialtjenester, er 
rekrutteringsproblemene relativt små.

hvilke næringer har størst  
mangel på arbeidskraft?
Mangelen på arbeidskraft varierer betydelig mellom 
næringene. Tabell 2 viser at det er innen helse og 
sosialtjenester og bygge- og anleggsnæringen at flest 
bedrifter oppgir at mangel på søkere gjør at de har 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft. 30 prosent av 

tre måneder. I bygge og anleggsvirksomhet er det 31 
prosent av bedriftene som oppgir dette, og 26 prosent 
i produksjon av metallvarer har opplevd rekrutte
ringsproblemer.

for få søkere årsak til rekrutteringsproblemene
Bedriftene som svarte at de har opplevd rekrutte
ringsproblemer de siste tre månedene ble så spurt om 
dette skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere, 
eller andre forhold. Figur 4 viser at i alt 17 prosent 
av bedriftene svarte at de hadde opplevd rekrutte
ringsproblemer. Av bedriftene som svarte dette, 
oppgav 85 prosent mangel på søkere som årsak til 
rekrutteringsproblemene, og 15 prosent oppgav at 
andre forhold lå bak problemene. Næringen petrole
um og kjemisk produksjon svarte at rekrutteringspro
blemene utelukkende skyldtes mangel på kvalifiserte 
søkere, og over 90 prosent innen helse og sosialtje
nester svarte det samme. Næringen som skiller seg 

figur 4. Bedrifter med rekrutteringsproblemer som skyldes for få/ingen kvalifiserte søkere eller om det er andre 
årsaker, etter næring. Prosent
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metallvarer er estimert til 400 personer. Produksjon 
av maskiner og utstyr inneholder blant annet produk
sjon av skip og oljeplattformer, hvor produksjonen 
har steget kraftig det siste året. Det har også vært en 
sterk produksjonsvekst for annen maskinindustri. 
Veksten i denne delen av industrien henger blant 
annet sammen med høye oljeinvesteringer. For mer 
eksportrettet industri ser vi imidlertid at produksjo
nen falt fra høsten 2011 til høsten 2012, blant annet 
gjelder det metallindustri, møbelindustri og produk
sjon av kjemiske råvarer. Dette ser også ut til å slå ut 
i mangelen på arbeidskraft, hvor det altså er den mer 
oljerettede industrien som i hovedsak ser ut til å 
oppleve dette.

bygge- og anleggsvirksomhet
På tross av høy aktivitet i bygge og anleggsnæringen 
gjennom 2012 var ledigheten kun én prosent lavere 
ved utgangen av november 2012 enn på samme tid 
i 2011. Nedgangen i ledigheten vi så gjennom 2011 

virksomhetene innen helse og sosialtjenester svarer 
dette, mens det gjelder 22 prosent av bedriftene i bygge 
og anleggsnæringen. Målt i antall personer er også 
mangelen på arbeidskraft størst innen helse og sosi
altjenester. Mangelen er estimert til 10 200 personer i 
denne næringen, mens det i bygge og anleggsnæringen 
er estimert en mangel på 8 300 personer.

Ettersom NAVs bedriftsundersøkelse er en utvalgs
undersøkelse, vil det være usikkerhet knyttet til 
estimatene på mangel av arbeidskraft. Usikkerheten 
kan variere fra næring til næring. Størrelsen på 
usikkerheten presenteres ved figur 6 i det metodiske 
vedlegget.

industrien
Mangelen på arbeidskraft innen industrien er estimert 
til 2 100 personer. Over halvparten av denne mange
len er å finne i bedrifter innen produksjon av maski
ner og utstyr, mens mangelen innen produksjon av 

tabell 2. Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer. Høsten 2012

Næring
Mangel på 

arbeidskraft  
i antall personer

NAVs stramhets- 
indikator

Prosentvis andel 
bedrifter med alvorlige 
rekrutteringsproblemer

Jordbruk, skogbruk og fiske 400 0,5 10

Bergverksdrift og utvinning 200 0,3 15

Industrien 2 100 0,9 11

Nærings og nytelsesmidler 100 0,3 6

Tekstil og lærvarer 0 0,1 6

Trevarer 100 1,0 10

Treforedling og grafisk produksjon 100 0,5 3

Petroleum og kjemiske produksjon 100 0,3 10

Prod. av annen industri 100 0,7 11

Produksjon av metallvarer 400 1,1 17

Produksjon av maskin og utstyr 1 100 1,8 16

Produksjon av elektriske og optiske. 100 0,6 14

Elektrisitet, vann og renovasjon 200 0,6 10

Bygge- og anleggsvirksomhet 8 300 4,0 22

Varehandel, motorvognreparasjoner 2 800 0,8 6

Transport og lagring 1 500 1,0 7

Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 800 3,3 17

Informasjon og kommunikasjon 700 0,7 16

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 200 0,3 8

Eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk tjenesteyting 4 100 1,4 10

Offentlig forvaltning 1 700 1,1 10

Undervisning 1 700 0,8 16

Helse og sosialtjeneste 10 200 2,0 30

Personlig tjenesteyting 800 0,8 10

i alt 37 500 1,4 14

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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svakt gjennom 2012. Mangelen på arbeidskraft er 
estimert til 2 800 personer, og kun 6 prosent av 
bedriftene i denne næringen oppga at de hadde 
opplevd rekrutteringsproblemer grunnet for få 
kvalifiserte søkere. Dette tyder på at arbeidsmarkedet 
ikke er særskilt stramt for denne typen arbeidskraft.

Overnattings- og serveringsvirksomhet
Mangelen på arbeidskraft er i denne næringen 
estimert til å utgjøre 2 800 personer, og 17 prosent av 
virksomhetene svarer at de har mangel på arbeids
kraft på grunn av for få kvalifiserte søkere. Med en 
stramhetsindikator på 3,3 prosent er dette en næring 
med et stramt arbeidsmarked sammenlignet med 
andre næringer. Det er spesielt mangel på kokker og 
servitører i denne næringen. Dette kan sees i sam
menheng med en relativt høy vekst i SSBs omset
tingsindeks spesielt for restaurantnæringen i tredje 
kvartal 2012.

helse- og sosialtjenester
Det er i denne næringen at mangelen på arbeidskraft 
er størst. Mangelen er estimert til å utgjøre 10 200 
personer i høstens undersøkelse. 30 prosent av 
virksomhetene svarer at de har mangel på arbeids
kraft grunnet for få kvalifiserte søkere. Stramhetsin
dikatoren er på 2 prosent. Det er særlig mangel på 
sykepleiere, spesialsykepleiere og legespesialister. 
Dette ser vi også i tilgangen på ledige stillinger, som 
har vært fra to til syv ganger så høy som antallet helt 
ledige sykepleier og jordmødre gjennom 2012.

rekrutteringsproblemer fordelt på yrker
I bedriftsundersøkelsen har vi bedt bedriftene oppgi 
hvilke yrkesgrupper de har mislyktes i å rekruttere 
de siste tre månedene, på grunn av ingen eller for få 
kvalifiserte søkere. De er også bedt om å oppgi hvor 
mange stillinger det dreier seg om. Ved hjelp av 
svarene på dette spørsmålet beregnes mangelen på 
arbeidskraft innenfor de enkelte yrkene.

Tabell 3 viser mangel på arbeidskraft etter yrke. Det 
vil også kunne være mangel på arbeidskraft innen 
andre yrkesgrupper, som vi ikke har fanget opp i vår 
undersøkelse. Eksempelvis kan det være yrker hvor 
kun én bedrift har oppgitt en mangel på én person, og 

har altså stoppet opp, og ledigheten er fortsatt 
dobbelt så høy som den var sommeren før finanskri
sen. Tilgangen på nye ledige stillinger har også vært 
lavere i 2012 enn i 2011, og var 11 prosent lavere i 
november 2012 enn året før. I høstens bedriftsunder
søkelse er mangelen på arbeidskraft estimert til 8 300 
personer. Det er blant annet mangel på elektrikere, 
tømrere, og byggingeniører i denne næringen. Det er 
blant bedriftene i denne næringen at arbeidsmarkedet 
er strammest, målt ved stramhetsindikatoren.

bergverksdrift og utvinning
Dette er næringen med de mest optimistiske sysselset
tingsforventninger for de neste tolv månedene. Den 
estimerte mangelen for næringen er kun 200 personer, 
og næringen har en av de laveste stramhetsindikatore
ne. Likevel er det en relativ høy andel som oppgir at 
de har rekrutteringsproblemer grunnet for få kvalifi
serte søkere. Det etterspørres særlig sivilingeniører 
innen geofag, petroleumsfag og metallurgi, ingeniører 
innen petroleum, bergverk og metallurgi, samt geo
loger og geofysikere i denne næringen. Det er hoved
sakelig bedrifter tilknyttet oljenæringen som oppgir at 
de har mangel på arbeidskraft.

eiendomsdrift, forretningsmessig  
og faglig tjenesteyting
Bedrifter innen denne næringen har også svært 
optimistiske sysselsettingsforventninger for det neste 
året. Dette er en sammensatt næringsgruppe som 
blant annet omfatter forskjellige typer konsulentvirk
somheter, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, 
rengjøringsbedrifter og bedrifter som driver med 
utleie av arbeidskraft. Den estimerte mangelen på 
arbeidskraft i denne næringen er på 4 100 personer. 
Eksempel på yrkesgrupper det er mangel på i denne 
næringen er ulike typer ingeniører og sivilingeniører, 
regnskapsmedarbeidere og IKTteknikere.

Varehandel
I løpet av de første elleve månedene i 2012 ble det 
lyst ut 22 prosent færre ledige stillinger innen 
butikk og salgsarbeid enn i tilsvarende måneder i 
2011. Ledigheten har imidlertid holdt seg stabil 
gjennom 2012, og var i november på sitt laveste nivå 
på tre år, ifølge sesongjusterte tall. SSBs varekonsu
mindeks viser at det private konsumet har vokst 
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tabell 3. Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. Sortert etter antall personer bedriftene mangler. 
Høsten 2012

Stilling 2012

Sykepleiere 3 600
Andre ingeniører 2 000
Fengselsbetjenter 1 400
Spesialsykepleiere 1 300
Legespesialister 1 250
Sveisere 1 200
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 1 150
Systemanalytikere/-arkitekter 1 100
Servitører 1 050
Arbeidsleder, bygg og anlegg 900
Kokker 850
Anleggsmaskin- og industrimekanikere 850
Tømrere og snekkere 800
Elektrikere 800
Bygningsingeniører 750
Helsefagarbeidere 750
Bussjåfører og trikkeførere 750
Universitets og høyskolelektorer/-lærere 700
Elektronikkingeniører 700
Førskolelærere 550
Sentralbordoperatører 500
Geologer og geofysikere 400
Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) 400
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 400
Vernepleiere 400
Yrkesfaglærere 400
Programvareutviklere 400
Malere og byggtapetserere 400
Lektorer mv. (videregående skole) 350
Maskiningeniører 350
Regnskapsmedarbeidere 350
Bakere, konditorer mv. 350
Arealplanleggere 300
Salgskonsulenter innen IKT-produkter 300
Driftsteknikere, IKT 300
Rørleggere og VVS-montører 300
Platearbeidere 300
Andre håndverkere 300
Lastebil- og trailersjåfører 300
Jordmødre 250
Grunnskolelærere 250
Revisorer, regnskapsrådgivere 250
Skipsmaskinister 250
Dekksoffiserer og loser 250
Selgere (engros) 250
Tannleger 200
Psykologer 200
Radiografer mv. 200
Nettverks- og systemteknikere, IKT 200
Verktøymaker, låsesmeder mv. 200
Energimontører 200
Operatører innen boring mv. 200
Anleggsmaskinførere 200
Dekks- og maskinmannskap (skip) 200
Hjelpearbeidere i anlegg 200
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 150
Produkt- og klesdesignere 150
Reisebyråmedarbeidere mv. 150
Forsikrings- og finansmedarbeidere 150
Postbud og postsorterere 150
Frisører 150
Bilmekanikere 150
Ledere av IKT-enheter 100

Stilling 2012

Matematikere, statistikere mv. 100
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 100
Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 100
Allmennpraktiserende leger 100
Spesiallærere / spesialpedagoger 100
Andre IKT-lærere 100
Finans- og investeringsrådgivere 100
Personal- og karriererådgivere 100
Jurister og advokater 100
Oversettere, tolker mv. 100
Dirigenter, komponister, musikere og sangere 100
Andre helseyrker 100
Innkjøpere 100
Butikkmedarbeidere 100
Brannkonstabler 100
Betongarbeidere 100
Gulv- og flisleggere 100
Operatører innen metallflatebehandling 100
Operatører innen plastprodukter 100
Kran- og heisførere mv. 100
Renholdere i bedrifter 100
Finans- og økonomisjefer 50
Ledere av helsetjenester 50
Ledere av utdanning og undervisning 50
Sivilingeniører (kjemi) 50
Sivilarkitekter 50
Farmasøyter 50
Andre musikklærere 50
Andre lærere 50
Organisasjonsrådgivere mv. 50
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 50
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 50
Nett- og multimediautviklere 50
Arkivarer og kuratorer 50
Geistlige yrker 50
Elkraftingeniører 50
Kjemiingeniører 50
Tekniske tegnere 50
Arbeidsleder, industri 50
Bioingeniører 50
Tannpleiere 50
Finansmeglere 50
Eiendomsmeglere og -forvaltere 50
Politibetjenter mv. 50
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 50
Kundesentermedarbeidere 50
Lønningsmedarbeidere 50
Lagermedarbeidere og materialforvaltere 50
Logistikkmedarbeidere 50
Bartendere 50
Butikkavdelingssjefer 50
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 50
Gartnere 50
Kopper- og blikkenslagere 50
Automatikere 50
Tele- og IKT-installatører 50
Møbeltapetserere mv. 50
Yrkesdykkere 50
Operatører innen metallurgiske prosessfag 50
Operatører innen papirprodukter 50
Bil-, drosje- og varebilførere 50
Kjøkkenassistenter 50

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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tabell 4. Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. I antall personer og stramhetsindikator. Sortert etter 
stramhetsindikator. Høsten 2012

Stilling
Mangel på arbeidskraft  
i antall personer, 2012

Stramhetsindikator

Andre håndverkere 300 32,8 %
Fengselsbetjenter 1 400 25,8 %
Sveisere 1 200 17,7 %
Andre IKT-lærere 100 14,8 %
Bakere, konditorer mv. 350 14,8 %
Yrkesdykkere 50 13,7 %
Legespesialister 1 250 13,3 %
Andre ingeniører 2 000 13,2 %
Salgskonsulenter innen IKT-produkter 300 12,3 %
Andre helseyrker 100 12,1 %
Arbeidsleder, bygg og anlegg 900 11,8 %
Operatører innen metallflatebehandling 100 10,8 %
Produkt- og klesdesignere 150 9,8 %
Matematikere, statistikere mv. 100 9,7 %
Arealplanleggere 300 9,6 %
Sentralbordoperatører 500 9,5 %
Systemanalytikere/-arkitekter 1 100 9,4 %
Operatører innen papirprodukter 50 9,1 %
Geologer og geofysikere 400 8,7 %
Jordmødre 250 7,6 %
Platearbeidere 300 7,3 %
Servitører 1 050 7,1 %
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 400 7,1 %
Radiografer mv. 200 7,0 %
Gulv- og flisleggere 100 7,0 %
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 1 150 6,6 %
Hjelpearbeidere i anlegg 200 6,6 %
Yrkesfaglærere 400 6,4 %
Bussjåfører og trikkeførere 750 6,3 %
Verktøymaker, låsesmeder mv. 200 5,9 %
Nettverks- og systemteknikere, IKT 200 5,8 %
Spesialsykepleiere 1 300 5,4 %
Elektronikkingeniører 700 5,4 %
Malere og byggtapetserere 400 5,3 %
Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 100 5,0 %
Sykepleiere 3 600 4,7 %
Vernepleiere 400 4,5 %
Maskiningeniører 350 4,5 %
Reisebyråmedarbeidere mv. 150 4,5 %
Skipsmaskinister 250 4,2 %
Møbeltapetserere mv. 50 4,1 %
Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi mv.) 400 4,1 %
Bygningsingeniører 750 4,0 %
Tannleger 200 4,0 %
Tannpleiere 50 3,9 %
Sivilingeniører (kjemi) 50 3,9 %
Kokker 850 3,6 %
Universitets og høyskolelektorer/-lærere 700 3,5 %
Anleggsmaskin- og industrimekanikere 850 3,5 %
Dekks- og maskinmannskap (skip) 200 3,4 %
Operatører innen plastprodukter 100 3,3 %
Energimontører 200 3,2 %
Programvareutviklere 400 3,2 %
Dekksoffiserer og loser 250 3,1 %
Arkivarer og kuratorer 50 2,8 %
Elektrikere 800 2,8 %
Kjemiingeniører 50 2,7 %
Operatører innen boring mv. 200 2,6 %
Oversettere, tolker mv. 100 2,6 %
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 150 2,5 %
Arbeidsleder, industri 50 2,5 %
Psykologer 200 2,5 %
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Stilling
Mangel på arbeidskraft  
i antall personer, 2012

Stramhetsindikator

Geistlige yrker 50 2,4 %
Kran- og heisførere mv. 100 2,3 %
Brannkonstabler 100 2,3 %
Spesiallærere / spesialpedagoger 100 2,2 %
Nett- og multimediautviklere 50 2,1 %
Andre musikklærere 50 2,1 %
Driftsteknikere, IKT 300 2,0 %
Rørleggere og VVS-montører 300 1,9 %
Førskolelærere 550 1,9 %
Ledere av IKT-enheter 100 1,9 %
Tømrere og snekkere 800 1,7 %
Forsikrings- og finansmedarbeidere 150 1,6 %
Betongarbeidere 100 1,6 %
Regnskapsmedarbeidere 350 1,6 %
Farmasøyter 50 1,5 %
Lektorer mv. (videregående skole) 350 1,5 %
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 100 1,5 %
Dirigenter, komponister, musikere og sangere 100 1,4 %
Postbud og postsorterere 150 1,4 %
Finans- og investeringsrådgivere 100 1,4 %
Bartendere 50 1,3 %
Lastebil- og trailersjåfører 300 1,2 %
Tekniske tegnere 50 1,2 %
Finansmeglere 50 1,1 %
Revisorer, regnskapsrådgivere 250 1,1 %
Kopper- og blikkenslagere 50 1,1 %
Gartnere 50 1,1 %
Kundesentermedarbeidere 50 1,0 %
Frisører 150 1,0 %
Personal- og karriererådgivere 100 1,0 %
Andre lærere 50 1,0 %
Elkraftingeniører 50 1,0 %
Jurister og advokater 100 0,9 %
Innkjøpere 100 0,9 %
Butikkavdelingssjefer 50 0,9 %
Sivilarkitekter 50 0,9 %
Helsefagarbeidere 750 0,9 %
Anleggsmaskinførere 200 0,8 %
Lønningsmedarbeidere 50 0,8 %
Bioingeniører 50 0,8 %
Tele- og IKT-installatører 50 0,8 %
Bilmekanikere 150 0,8 %
Ledere av helsetjenester 50 0,7 %
Operatører innen metallurgiske prosessfag 50 0,7 %
Selgere (engros) 250 0,7 %
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 50 0,7 %
Politibetjenter mv. 50 0,6 %
Automatikere 50 0,6 %
Ledere av utdanning og undervisning 50 0,6 %
Allmennpraktiserende leger 100 0,6 %
Logistikkmedarbeidere 50 0,6 %
Finans- og økonomisjefer 50 0,5 %
Organisasjonsrådgivere mv. 50 0,5 %
Eiendomsmeglere og -forvaltere 50 0,5 %
Kjøkkenassistenter 50 0,4 %
Grunnskolelærere 250 0,3 %
Bil-, drosje- og varebilførere 50 0,2 %
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 50 0,2 %
Renholdere i bedrifter 100 0,2 %
Lagermedarbeidere og materialforvaltere 50 0,2 %
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 50 0,1 %
Butikkmedarbeidere 100 0,1 %
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 50 0,1 %

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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som dermed får en estimert mangel på tilnærmet 
null. Det kan også være yrker vi ikke får fanget opp 
blant de bedriftene som har svart. Det er imidlertid 
naturlig å tenke seg at ingen eller få observasjoner i 
vårt utvalg reflekterer at mangelen faktisk er liten 
innenfor dette yrket.

Tabell 4 viser den relative mangelen på arbeidskraft for
delt på yrkesgrupper. Det absolutte tallet over mangelen 
på arbeidskraft vil ha sammenheng med hvor stor 
yrkesgruppen 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 
faktaboks tidligere i artikkelen). Eksempelvis vil en 
mangel på 100 brannkonstabler være mer virksom
hetskritisk enn en mangel på 100 butikkmedarbeidere, 
ettersom arbeidsstyrken 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 sykepleiere
Sykepleiere er det yrket hvor den estimerte mangelen 
er høyest, med en mangel på 3 600 personer. Deretter 
følger spesialsykepleiere med en estimert mangel på 
1 300 personer. Dette er yrker med svært få arbeids
ledige. Ved utgangen av november 2012 var det 350 
registrerte ledige med bakgrunn fra et av disse 
yrkene, mens det ble lyst ut mer enn 1 100 ledige 
stillinger bare i løpet av november måned.

Innenfor yrkesgruppen helse, pleie og omsorg er den 
estimert mangelen på 8 200 personer. I november 
2012 var tilgangen på ledige stillinger 3 300, mens 
antall helt ledige var 4 200. I tillegg til sykepleierm
angelen er det estimert en mangel på 1 250 legespesi
alister og 750 helsefagarbeidere.

Mangel på universitets- og høyskolelektorer
Yrker innen undervisning har lenge vært blant dem 
med lavest arbeidsledighet. 1 500 var registret som 
helt ledige ved utgangen av november 2012, mens 
det ble lyst ut 1 300 nye stillinger. Totalt for under
visningsyrker er mangelen estimert til 2 600 perso
ner. Det er i høstens undersøkelse estimert en mangel 
på 700 universitets og høyskolelektorer, 550 førsko
lelærere og 400 yrkesskolelærere.

Stor mangel på ingeniører  
og sivilingeniører i oljenæringen
Bedriftene oppgir størst mangel på arbeidskraft innen 
ingeniør og iktyrker. Til sammen er mangelen 
innen disse yrkene estimert til å utgjøre 9 100 
personer. Mangelen er størst på sivilingeniører og 
ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi, 
hvor det til sammen er estimert en mangel på 1 550 
personer. Bedriftene oppgir også mangel på ingeniø
rer innen bygg og anlegg, maskin og elektronikk. 
Flere bedrifter har også oppgitt at de mangler ingeni
ører, uten å spesifisere hvilken type. Det har resultert 
i en høy mangel for yrket «andre ingeniører» i 
høstens undersøkelse.

Ingeniør og iktyrker er en yrkesgruppe med svært 
lav arbeidsledighet. Ved utgangen av november 2012 
var det 2 300 helt ledige innenfor denne gruppen, en 
nedgang på 9 prosent fra november 2011. Samtidig 
ble det lyst ut 1 800 nye ledige stillinger innen denne 
typen yrker bare i november. Dette viser at etterspør
selen etter ingeniører og iktarbeidere er svært høy, 
samtidig som svært få ledige gjør dette til en yrkes
gruppe arbeidsgivere ofte vil ha problemer med å 
rekruttere.

bedriftene mangler 3 900 fagarbeidere  
innen bygge- og anleggsarbeid
Mange bedrifter oppgir også at de ikke får ansatt så 
mange fagarbeidere innen bygge og anleggsarbeid som 
de har behov for. Mangelen er størst på elektrikere, 
tømrere og snekkere, med i alt 1600 personer. Til 
sammen er mangelen estimert til 3 900 personer innen 
bygge og anleggsarbeid.

industriarbeid
Mangelen på ulike typer fagarbeidere innen industri
arbeid er i år estimert til 4 200 personer. Sveisere, 
anleggsmaskin og industrimekanikere, platearbeide
re og andre håndverkere er blant yrkene bedriftene i 
størst grad mangler.

rekruttering fra utlandet
I høstens undersøkelse har vi spurt bedriftene om de 
har rekruttert eller forsøkt å rekruttere arbeidskraft 
fra utlandet de siste tre månedene, og i så fall fra 
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Vanlig å rekruttere fra utlandet i oljebransjen
Det er vanligst å rekruttere fra utlandet i næringen 
bergverksdrift og utvinning. Her har om lag en av tre 
bedrifter rekruttert fra utlandet i løpet av de siste tre 
månedene. Dette var også næringen som har opplevd 
sterkest sysselsettingsvekst det siste året, og de høye 
råvareprisene gir fortsatt grunn til optimisme. Som vi har 
sett, var det mangel på ingeniører og sivilingeniører, samt 
geologer og geofysikere i denne næringen. Dette er yrker 
hvor det er svært få arbeidsledige i Norge, og det er 
dermed naturlig at bedriftene orienterer seg mot utlandet.

Det er også vanlig å rekruttere fra utlandet innen 
overnattings og serveringsvirksomhet og jordbruk, 
skogbruk og fiske. I begge disse næringene er det 
store sesongvariasjoner i arbeidsmengden, og dermed 
behov for ekstra arbeidskraft i høysesongen. Det ser 
særlig ut til å være vanlig å rekruttere fra Polen i 
begge disse næringene.

Mer overraskende er det kanskje at en så lav andel 
som 12 prosent av bygge og anleggsbedriftene 
oppgir at de har rekruttert fra utlandet de siste tre 
månedene. Dette var blant næringene som i størst 
grad svarte at de har mislyktes i å rekruttere arbeids
kraft på grunn av for få kvalifiserte søkere. En forkla
ring kan være at mange bygge og anleggsbedrifter 
leier inn arbeidskraft fra andre bedrifter i Norge, i 
stedet for selv å rekruttere direkte fra utlandet. Det 
kan også være forklaringen på at en såpass høy andel 
av bedriftene innen eiendomsdrift, forretningsmessig 
og faglig tjenesteyting svarer at de har rekruttert fra 
utlandet. I denne næringen finner vi blant annet 
bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft.

hvilke(t) land. Vi har dermed spurt om rekruttering 
fra utlandet for samme tidsrom som vi spør om de 
har opplevd rekrutteringsproblemer, mens vi tidligere 
spurte om bedriftene forventet å rekruttere fra 
utlandet det kommende året. Det gjør at vi nå kan se 
om det er slik at bedrifter med rekrutteringsproble
mer i større grad også har forsøkt å rekruttere fra 
utlandet enn andre bedrifter. Hvilke land bedriftene 
har rekruttert eller forsøkt å rekruttere fra er også 
nytt fra tidligere års undersøkelser.

Vanligst å rekruttere fra Norden
I alt 14 prosent av bedriftene oppgir at de har rekrut
tert eller forsøkt å rekruttere fra utlandet de siste tre 
månedene, og nesten utelukkende fra andre land i 
Europa. Flest bedrifter oppgir å ha rekruttert fra 
Sverige, Polen, Spania og Danmark. Fra tabell 5 kan 
vi se at nesten en tredel av alle som har rekruttert fra 
utlandet har rekruttert fra et nordisk land. Nesten like 
mange har rekruttert fra andre vesteuropeiske land, 
eller EUland i ØstEuropa. Det er Spania og Portu
gal som er vanligst å rekruttere fra av de vesteuro
peiske landene utenfor Norden, noe som kan ses i 
sammenheng med den økonomiske krisen disse 
landene gjennomgår.

bedrifter med rekrutteringsproblem  
forsøker oftere utlandet
Vi finner en klar sammenheng mellom opplevde 
rekrutteringsproblemer og rekrutteringsforsøk i 
utlandet. I alt 26 prosent av bedriftene som har 
opplevd rekrutteringsproblemer har forsøkt å rekrutte
re i utlandet, mot bare 11 prosent av bedriftene som 
ikke har opplevd rekrutteringsproblemer. Det er ikke 
unaturlig at bedrifter som har lyst ut en stilling i 
Norge, men ikke fått tak i arbeidskraften de behøver, 
prøver utlandet. Samtidig vil dette trolig variere en del 
med hvilke yrke og næring det er snakk om. For 
eksempel vil mangel på ingeniører kunne hindre en 
bedrift i å starte med nye prosjekter, det vil da være 
fornuftig å forsøke å få tak i en ingeniør fra for 
eksempel Spania eller andre land. Derimot er det 
vanskeligere å få tak i en ny norsklærer fra utlandet. 
For mange bedrifter vil også det å rekruttere fra 
utlandet gjøre at de får tak i arbeidskraften de har 
behov for, og dermed unngår rekrutteringsproblemer.

tabell 5. Prosentandel av bedriftene som har forsøkt å 
rekruttere fra utlandet, etter hvilken region de har 
rekruttert fra

region
Prosentandel av 

utenlandsrekrrutteringene 

Norden 31

Vest-Europa ellers 29

EU-land i Øst-Europa 28

Øst-Europa ellers 8

Prosentandel Europa 96

Prosentandel utenfor Europa 4

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse.
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figur 5. Bedrifter som har rekruttert eller forsøkt å rekruttere fra utlandet, etter næring. Prosentandeler
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Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse.

Metodisk vedlegg
utvalg
I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av bedrifter 
fra Bedrifts og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). 
Utvalget trekkes tilfeldig, men alle bedrifter med mer 
enn 400 ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle 
bedrifter med mer enn 200 ansatte i næringene 
offentlig forvaltning, undervisning, helse og sosi
altjenester og personlig tjenesteyting med i utvalget. 
Dette fordi dette ofte er bedrifter 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). Det trekkes et utvalg som med 90 prosent 
sannsynlighet skal fastslå et punktestimat som ligger 
innenfor et konfidensintervall på 10 prosent for et ja/
neispørsmål.

innsamling av data
Det stilles i alt syv spørsmål i undersøkelsen, se 
spørreskjema i slutten av vedlegget. De utvalgte 
bedriftene blir bedt om å svare på internett eller 
postalt. Det vanligste er at bedriftene svarer postalt. 
Spørsmålene i undersøkelsen gir anslag på bedrifte
nes sysselsettingsforventninger for det kommende 
året, og om bedriften har rekrutteringsproblem 
innenfor spesifikke yrker.

Analyse
I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal 
presenteres i form av andeler, og ikke absoluttverdier, 
vektes resultatene. Et eksempel på en slik problemstil
ling er kartlegging av andel bedrifter som forventer 
sysselsettingsvekst 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 
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enn det vil være for estimatene for næringer. Dette 
fordi det er færre bedrifter som har oppgitt mangel på 
et yrke enn innen en næring, og estimatet blir dermed 
mer følsomt dersom en bedrift oppgir svært høy 
mangel sammenlignet med andre.

NAV har beregnet konfidensintervall for estimert 
mangel på arbeidskraft. Den faktiske mangel vil med 
90 prosent sannsynlighet ligge innenfor de respektive 
konfidensintervallene 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 konfidensintervaller.

bedrifter i næringen og antall bedrifter totalt. Ettersom 
utvalget er overrepresentert av store bedrifter, må 
resultatene innenfor hver næring også vektes i forhold 
til andelen små og store bedrifter i populasjonen.

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

usikkerhet
Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo 
mer detaljert kjennetegn det søkes på, desto større er 
usikkerheten knyttet til estimatet. For eksempel er 
det større usikkerhet knyttet til estimatene for yrker 

figur 6. Estimert mangel på arbeidskraft med konfidensintervaller. Etter næring
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Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse



40

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2013
//   NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012

4. hva skyldes dette:
n   Ingen/for få kvalifiserte søkere Gå til spørsmål 5.

n   Annet Gå til spørsmål 6.

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.

6. Har dere rekruttert/forsøkt å rekruttere  
arbeidskraft fra andre land de siste tre 
månedene, i så fall fra hvilke land?
Dette gjelder ikke utenlandske statsborgere som 
allerede er bosatte i Norge. Spørsmålet inkluderer 
også innleie av arbeidskraft fra utenlandske firmaer 
i utlandet. Flere kryss mulig.

n  Danmark      n  Nederland     n  Spania

n  Finland     n  Polen     n  Sverige

n  Island    n  Portugal    n  Storbritannia

n  Latvia    n  Romania    n  Tyskland

n  Litauen     n  Russland     n  Annet: ____

n   Nei, ikke rekruttert/forsøkt å rekruttere  
fra utlandet

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.

n   Flere enn i dag

n   Like mange som i dag

n   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, uten å lykkes.

n   Ja Gå til spørsmål 4.

n    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.

n   Nei Gå til spørsmål 6.
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Sammendrag
Arbeidsavklaringspenger er en ordning som erstatter de tidligere gamle ordningene rehabilite-
ringspenger, tidsbegrenset uførestønad og yrkesrettet attføring. Formålet er å sikre inntekt når 
man på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Med 
denne artikkelen ønsker vi å bidra til å kaste lys over utviklingen. Vi har særlig vært opptatt av 
hvordan avgangen fra ordningen varierer mellom grupper, og om vi etter hvert ser tegn til at 
flere kommer ut av ordningen, og eventuelt færre går til varig uførepensjon.

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger utgjør 5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 
18–66 år (165 800 personer). Det er store kjønnsforskjeller. For menn utgjør mottakerne mel-
lom 3,7 og 5,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen 23–62 år, mens for kvinnene er andelen 
høyere i alle aldergrupper og helt oppe i 9,2 prosent av befolkningen for 42- åringene.

Antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger er svakt avtagende fra juli 2011, og har vært 
lavere enn avgangen, slik at antall mottakere har gått noe ned. Antall som går ut av ordningen 
er relativt lavt, sett i forhold hvor mange som hadde rettigheter til arbeidsavklaringspenger ved 
innføringen i mars 2010. I starten av 2012 fikk mange av de som hadde blitt overført fra tidsbe-
grenset uførestønad til arbeidsavklaringspenger innvilget uførepensjon. Bare 1 prosent av de 
som hadde full tidsbegrenset uførestønad er kommet i arbeid, uten stønad fra NAV.

Det er langt vanligere at kvinner får arbeidsavklaringspenger, men vi fant også at de hadde 
lavere risiko for overgang til uførepensjon. Dette kan for eksempel indikere at kvinner har noe 
bedre helse enn menn som mottar arbeidsavklaringspenger. De som tidligere har mottatt tids-
begrenset uførepensjon og rehabiliteringspenger, har høyest risiko for overgang til uførepen-
sjon. Risikoen er lavest for de som er kommet nye inn i ordningen etter at den ble innført, samt 
de som tidligere var på yrkesrettet attføring. Vi fant også at risikoen for overgang til uførepen-
sjon varierer en god del mellom ulike fylker.

Risikoen for å få innvilget uførepensjon er lavere jo senere i perioden 2010–2012 man ble mot-
taker av arbeidsavklaringspenger. Vi fant også at avgangen til «alt annet enn uførepensjon» 
øker gjennom perioden. Dette gjelder også når vi kontrollerer for ulike bakgrunnskjennetegn 
som alder og tidligere stønadshistorikk. Vi kan derfor kanskje forvente en lavere overgang til 
uførepensjon og en høyere overgang til arbeid i tiden framover.

ArbeidSAvklAringSpenger  
– gjennomstrømming og avgang fra ordningen
Av Inger Cathrine Kann, Per Kristoffersen og Ola Thune
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innledning
Formålet med denne artikkelen er å se nærmere på 
utviklingen på arbeidsavklaringspengeordningen. 
For å bidra til økt retur til arbeid er det lagt opp til 
tidligere og tettere oppfølging av mottakerne. I denne 
analysen har vi derfor vært særlig opptatt av om vi 
kan se tegn til at gjennomstrømningen og over
gangen til uførepensjon har endret seg.

Datagrunnlaget er mottakere av arbeidsavklarings
penger fra ordningen ble innført i mars 2010 frem til 
oktober 2012. I tillegg til beskrivende tabeller og 
figurer, benyttes såkalt overlevelsesanalyse der vi 
først ser på tid til avgang for ulike grupper og om 
avgangen endres over tid. I tillegg gjør vi en Cox 
regresjon der vi analyserer hvordan ulike variable 
virker sammen på risikoen for å få uførepensjon, 
bl.a. er det kontrollert for hvilken ordning man ble 
konvertert fra.

Arbeidsavklaringspenger er en relativt ny ordning, 
og utviklingen har i liten grad vært analysert. Den 1. 
mars 2010, ble attføringspenger, rehabiliteringspen

Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i perioder hvor 
man på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand 
fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av 
arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen 
oppfølging fra NAV.

Det er et vilkår at man har fått arbeidsevnen nedsatt med 
minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Det 
sentrale er ikke hvor mye helsen i seg selv er svekket, men 
i hvilken grad det påvirker mulighetene til å være i inn
tektsgivende arbeid.

Arbeidsavklaringspenger gis mens man er under aktiv 
behandling, under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, 
eller under arbeidsutprøving. Man kan også få arbeidsav
klaringspenger under utarbeidelse av aktivitetsplan, mens 
man venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet til
tak. Arbeidsavklaringspenger ytes også i ulike overgangs
perioder f.eks. mens man søker arbeid etter gjennomført 
tiltak eller behandling, mens uføresøknaden blir vurdert, 
eller hvis man på grunn av sykdom blir arbeidsufør på nytt, 
uten å ha opparbeidet ny rett til sykepenger. 
Arbeidsavklaringspenger ytes også, hvis man som student 
har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og 
man ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen.

For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger, skal det sendes 
meldekort hver 14. dag. På kortet skal det oppgis arbeid 
og aktivitet de siste 14 dagene. Utbetaling skjer på bak
grunn av opplysningene på meldekortet.

Man må bo og oppholde seg i Norge, og være i aldersgrup
pen 18 til 67 år, samt være medlem i folketrygden i minst 
tre år før man søker. Har man vært arbeidsfør, det vil si 
fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre inntektsgivende 
arbeid, er det nok at man har vært medlem i minst ett år 
før man søker.

Arbeidsavklaringspengene utgjør som hovedregel 66 pro
sent av inntektsgrunnlaget, men minimum 2G, dvs. 
164 244 kroner per år. De som har rett på sykepenger og 
har inntekt på over 2G, vil alltid gå ut sykepengeperioden 
som er 12 måneder før eventuell overgang til arbeidsav
klaringspenger, siden sykepenger som hovedregel utgjør 
100 prosent av inntektsgrunnlaget.

Hvor lenge man får arbeidsavklaringspenger vil avhenge 
av behovet for å være i arbeidsrettet aktivitet. Som hoved
regel kan man likevel ikke motta arbeidsavklaringspenger 
i mer enn fire år.

ger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av arbeids
avklaringspenger. De som mottok en av de tidligere 
ytelsene ble da overført til arbeidsavklaringspenger. 
Etter dette har også mange nye mottakere kommet 
til. Dette innebærer at de som nå mottar arbeidsav
klaringspenger er en svært heterogen gruppe med 
ulike behov for arbeidsrettet bistand og/eller behand
ling. Tidligere har Bråthen (2012) og Bragstad med 
flere, (2012), beskrevet utviklingen på arbeidsavkla
ringspenger og overgangen til uførepensjon.

I denne artikkelen beskriver vi utviklingen i antall 
mottakere. Vi ser også på avgangen og hva de som ikke 
lenger mottar arbeidsavklaringspenger gjør etterpå. Vi 
benytter overlevelsesanalyse for å studere gjennom
strømmingen og overgangen til uførepensjon, og om 
risikoen for overgang til uførepensjon har endret seg i 
observasjonsperioden. Vi kommer også litt inn på 
avgangen til «alt annet» som et slags speilbilde av 
avgangen til uførepensjon. Denne avgangen inneholder 
bl.a. avgang til arbeid. Vi har benyttet denne inndelin
gen fordi arbeid ikke er lett å definere, særlig ikke når 
tidsserien er så ny, dvs så nær samtiden som her.
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I oktober 2012 var det 165 800 mottakere av arbeids
avklaringspenger (figur 1). Dette utgjør 5 prosent av 
befolkningen mellom 18 og 67 år. Det er imidlertid 
store kjønnsforskjeller. For menn utgjør mottakerne av 
arbeidsavklaringspenger mellom 3,7 og 5,4 prosent av 
befolkningen i aldersgruppen 23–62 år. For kvinnene 
er andelen høyere i alle aldergrupper og helt oppe i 9,2 
prosent av befolkningen for 44-åringene (figur 2). Vi 
vet ikke årsakene til de store kjønnsforskjellene, men 
store kjønnsforskjeller ser vi også i sykefraværet og 
blant uførepensjonistene.

Etter juli 2011 har det vært en nedgang i antall 
mottakere. Reduksjonen i antall skyldes både en økt 
avgang fra ordningen, og en redusert tilgang (figur 1).

Flere går nå ut av ordningen enn inn
Vi vil nå se litt nærmere på de nye mottakerne og 
hvor de kommer fra. Antall nye mottakere av ar
beidsavklaringspenger har gått ned, fra et nivå på litt 
over 5 000 per måned til litt under i 2012. Mens 
antall nye mottakere var høyere enn avgangen før 
juni 2011, er det nå motsatt (figur 1). Det er nå altså 
flere som går ut av ordningen enn som kommer inn.

De som ble konvertert fra de gamle ordningene i mars 
2010, er eldre enn de som har kommet til siden. (figur 3).

Antall mottakere av arbeids avklarings
penger – flest konverterte
Tar vi utgangspunkt i alle som har vært på arbeidsav
klaringspenger i perioden 1. mars 2010 til 1. oktober 
2012, utgjør de som ble konvertert fra tidsbegrenset 
uførestønad, rehabiliterings- og attføringspenger 
hovedmengden, dvs. nesten 60 prosent av alle 
tilfellene. De øvrige er nye mottakere som har 
kommet til i ettertid uten å ha vært på de «gamle» 
midlertidige ordningene, jf. tabell 1.

Tabell 1. Personer som har mottatt arbeidsavklarings
penger, etter hvilken ordning de er konvertert fra. 

Antall 
mottakere

 prosent av 
totalen

Ikke konvertert 119 737 43 %

Tidsbegrenset uførestønad 50 113 18 %

Rehabiliteringspenger 53 440 19 %

Attføring 58 037 21 %

Total 281 327 100 %

Bakgrunn for innføringen av arbeidsavklaringspenger
En sentral målsetting med NAVreformen var å tilrettelegge 
for en mer helhetlig bistand og oppfølging av brukerne. I 
stortingsmeldingen om arbeid velferd, og inkludering (St.
meld. nr. 9 (2010–2011)), ble det gitt en samlet vurdering 
av relevante virkemidler som skulle til for å oppnå dette. 
Hovedmålet med meldingen var å legge fram forslag til 
strategier og tiltak for å styrke inkluderingen i arbeidslivet 
av personer som hadde problemer med å få innpass i 
arbeidslivet, eller som var i ferd med å falle ut av det.

Den 1. mars 2010 ble attføringspenger, rehabiliteringspen
ger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av arbeidsav
klaringspenger. Bakgrunnen for å innføre denne ytelsen 
var at personer som beveget seg mellom de ulike helsere

laterte ytelsene skulle slippe å dokumentere sine helsepro
blemer gjentatte ganger, og begrunne at disse problemene 
var årsak til den reduserte inntekts eller arbeidsevnen. 
Ved å samle de tre ytelsene håpet man å flytte fokus vekk 
fra begrensningene til individet, mot den enkeltes ressur
ser og hva som skulle til for å kunne komme i arbeid. I 
tillegg ga det også et enklere regelverk som ville være 
mindre ressurskrevende å administrere for NAV (Ot.prp. nr. 
4 (2008–2009)). Forslaget skulle sikre tidligere og tettere 
oppfølging av mottakeren og dermed legge til rette for at 
flere raskere skulle komme tilbake til arbeid eller i arbeids
rettet aktivitet. Det ble også foreslått at det skulle tas i 
bruk systematiske arbeidsevnevurderinger som metode 
for å avklare brukerens behov for arbeidsrettet bistand.

Datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra NAVs register over mottakere 
av arbeidsavklaringspenger. Opphold i arbeidsavklarings
pengeperioden på under to måneder, er slått sammen til 
ett sammenhengende forløp. Tilgangs og avgangstall kan 
derfor avvike noe fra offisiell statistikk. Vi har tatt utgangs
punkt i mottakere av arbeidsavklaringspenger fra ordnin
gen ble innført i mars 2010, og fram til oktober 2012. 
Dobbeltregistreringer er tatt ut av materialet
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Figur 1. Mottakere av arbeidsavklaringspenger (venstre akse) nye mottakere og avgang (høyre akse) per måned
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Figur 2. Mottakere av arbeidsavklaringspenger per 
1000 i befolkningen, etter kjønn og alder
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Figur 3. Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger, 
etter alder
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Mange inn i ordningen i juni hvert år
Når vi ser på de nye mottakerne måned for måned, 
observeres en markant variasjon. I juni 2011 og 
særlig i juni 2012 ser vi at ekstra mange nye motta
kere ikke har hatt sykepenger eller vært registrert 
ledige de siste 12 månedene. Tilgangen i disse 
månedene var så stor at det medførte en markert 
økning i antall mottakere. Dette kan observeres som 
to små bulker i kurven som viser antall mottakere (se 
figur 1). En særegenhet med tilgangen i juni måned 
er at unge utgjør en større andel enn vanlig. De under 
29 år utgjorde en fjerdedel (ca. 1 500 personer), mot 
18 prosent i gjennomsnitt. Ungdommer født i Norge 
er overrepresentert blant disse.

Arbeidsavklaringspenger har, i motsetning til syke
penger, en minstesats på to ganger grunnbeløpet i 
folketrygden (pr. dato i overkant av 160 000 kr). 
For å få arbeidsavklaringspenger er det ikke nød
vendig å ha hatt inntekt tidligere. At tilgangen 
i denne gruppa er stor i juni, kan ses i sammenheng 
med skoleavslutning. Utviklingen i tilgangen i juni 
2013 bør derfor følges nøye.

For unge kan arbeidsavklaringspenger være en kilde 
til inntekt ved sykdom, dersom man ikke har rett på 
sykepenger, enten fordi de ikke har arbeidet, eller 
fordi inntektsgrunnlaget er for lavt (se faktaboks om 
arbeidsavklaringspenger).

Hva skjer etterpå?
Det er stadig flere som avslutter arbeidsavklarings
pengeperioden (avgang1), fra litt over 4 000 per 
måned i perioden juli 2010 – juli 2011, til 5 500 
i perioden juli 2011- mars 2012 (figur 1).

Når vi deler inn de som går ut av ordningen i «av
gang til varig uførepensjon» og «avgang til alt annet 
enn uførepensjon», ser vi at avgangen til varig 
uførepensjon hadde en topp i første halvdel av 2012 
(figur 5). Årsaken til dette var dels at ekstra ressurser 
ble satt inn og dels at vedtaks periodene løp ut 

1  Med avgang mener vi personer som mottar 
arbeidsavklaringspenger en måned, og ikke de to påfølgende 
måneder. 

Vi har også undersøkt hvilken status de nye motta
kerne av arbeidsavklaringspenger hadde før de kom 
inn i denne ordningen. Vi har gått inntil ett år tilbake 
i tid og kategorisert mottakerne i tre ulike kategorier: 
mottok sykepenger, var arbeidsledige, og var verken 
arbeidsledig eller på sykepenger.

Rundt halvparten av nye mottakere av arbeidsavkla
ringspenger kommer fra sykepenger. Tilgangen fra 
sykepenger følger i stor grad sesongvariasjonene i 
antallet som bruker opp sykepengerettighetene sine. 
Denne er klart lavest i juli. Ca. 7 prosent kommer 
også fra direkte fra arbeidsledighet (se figur 4).

Rundt 40 prosent av de nye mottakerne har hverken 
hatt sykepenger eller vært registrert som arbeidsledi
ge det siste året. Mange av disse finner vi i NAVs 
registre over personer med nedsatt arbeidsevne. 
Dette er personer som har helseproblemer, men er 
uten rettigheter til sykepenger (f.eks. studenter), og 
personer som ikke har vært registrert som arbeidssø
kere fordi de av ulike grunner vanskelig kan stille 
seg til disposisjon for det ordinære arbeidsmarkedet.

Figur 4. Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger per 
måned, etter siste status før tilgang
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I gjennomsnitt4 for perioden april 2010 til mars 2011, 
var 10 prosent av de som gikk ut av ordningen tilbake 
på arbeidsavklaringspenger 6 måneder etter avgang. 
45 prosent hadde fått innvilget en varig uførepensjon 
(34 prosent full uførepensjon og 11 prosent gradert 
uførepensjon). Vi fant videre at 22 prosent var regis
trert i arbeidstakerregisteret. Disse har et arbeidsfor
hold, som kan være fra noen få timer i uka til full tid. 
Noen av disse kan også ha gradert uførepensjon. 23 
prosent av de som gikk ut av ordningen fant vi ikke i 
noen av disse kategoriene (Jf. figur 5).

Vi har kun opplysninger om sosialhjelpsmottakere 
for årene 2010 og 2011, så de som eventuelt har gått 
over på en slik ytelse vil i figuren være inne i katego
rien «annet». Vi har imidlertid undersøkt hvor mange 
av de som hadde avgang fra arbeidsavklaringspenger 
i mars 2011 som var mottakere av økonomisk 
sosialhjelp seks måneder etter, og fant da at rundt 6 
prosent var mottakere av økonomisk sosialhjelp. 
Halvparten mottok økonomisk sosialhjelp i kombina
sjon med andre ytelser mens den andre halvparten 
kun hadde sosialhjelp. Sosialhjelpsbehovet ser 
dermed ut til å være noe over gjennomsnittet for 
befolkningen ellers.

4  Vi ser på gjennomsnittet for hele perioden fordi det er svingninger 
og sesongvariasjoner i avgangen. Gjennom året var det de som 
hadde avgang i mai og desember som i størst grad hadde full 
uførepensjon 6 måneder etter (over 50 prosent mot 34 prosent i 
gjennomsnitt). Blant de som hadde avgang i august, fant vi flest i 
arbeid 6 måneder etter (30 prosent mot 22 prosent i 
gjennomsnitt). 

i desember 2011 for en stor gruppe mottakere som 
var overført fra ordningen tidsbegrenset uførestønad. 
Avgangen til «alt annet enn uførepensjon» har en 
stigende trend.

Vi har også undersøkt hvor de som har avgang fra 
arbeidsavklaringspenger var 6 måneder etter avgang. 
Dvs. fra avgangstidspunktet og 6 måneder frem i tid 
fra hver måned fra april 2010 til mars 20122.

Det er begrenset hva NAV vet om de som har avgang 
fra arbeidsavklaringspenger. Vi kan undersøke om de 
er registrert i arbeidstakerregisteret med et arbeids
forhold eller om de mottar en NAV ytelse. I denne 
artikkelen definerer vi alle som er registrert i arbeids
takerregisteret med et arbeidsforhold som «i arbeid» 
til tross for at vi ikke kjenner deres løpende inntekt3, 
eller hva som er deres hovedkilde til livsopphold.

2  Siden vi ser 6 måneder fram i tid, var mars det siste mulige 
oppfølgingspunktet.

3  Inntekt fra skatteetaten foreligger med minimum ett års 
forsinkelse, siste tilgjengelige inntektstall er per dato fra 2010.

Figur 5. Antall som har avgang fra 
arbeidsavklaringspenger per måned, etter «avgang til 
uførepensjon» eller og «avgang til alt annet enn 
uførepensjon». Tre måneders glidende gjennomsnitt
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Figur 6. Status til tidligere mottakere av 
arbeidsavklaringspenger 6 måneder etter avgang. 
Prosentvis fordeling. Gjennomsnitt for perioden april 
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Av de som mottok graderte arbeidsavklaringspenger 
har 91 prosent fått innvilget varig uførepensjon, 
hvorav 19 prosent har fått en gradert uførepensjon. I 
denne gruppa har 4 prosent gått over i arbeid (654 
personer) og er uten ytelser fra NAV.

Selv om en antok at mange av dem som fikk tidsbe
grenset uførestønad ville ha større sjanse for retur til 
arbeid (Hauge og Bragstad, 2008), har mange nå fått 
varig uførepensjon. Reduksjonen i terskelen for å få 
en uførestønad, som tidsbegrenset uførestønad 
innebar, kan derfor ha bidratt til den økningen vi nå 
har sett i antall uførepensjonister, særlig blant 
kvinner (Bragstad 2012).

Per september 2012 er 20 699 av de 49 562 tidligere 
mottakerne av tidsbegrenset uførestønad fremdeles 
mottakere av arbeidsavklaringspenger. Selv om de nå 
utgjør en mindre andel av arbeidsavklaringspenge
mottakerne, må vi forvente relativ høy overgang til 
uførepensjon fra denne gruppa når vedtaksperiodene 
for flere av disse løper ut. For relativt mange løper 
vedtaksperioden ut i desember 2012.

60 prosent har hatt avgang etter 2 ½ år
For å kunne se nærmere på gjennomstrømning og 
avgang fra ordningen, har vi benyttet overlevelse
sanalyse. Dette er en metode for å måle hvor lang tid 
det tar til noe skjer. Det vanligste eksemplet har vært 

Avgang for de som tidligere hadde  
tidsbegrenset uførestønad
Bakgrunnen for innføring av ordningen med tidsbe
grenset uførestønad var en bekymring over den 
sterke veksten i antall uførepensjonister. Det var også 
en antakelse om at noen av dem som fikk innvilget 
uførepensjon kunne gjenvinne arbeidsevnen på sikt,  
dersom de fikk den nødvendige oppfølgingen5. 
Målgruppen for tidsbegrenset uførestønad var derfor 
personer som søkte uførepensjon med relativt sterk 
forutgående arbeidsmarkedstilknytning, med muskel/
skjelettlidelser eller psykiske lidelser, og med noe 
restarbeidsevne. Yngre søkere skulle som hovedregel 
innvilges en tidsbegrenset uførestønad. Inngangsvil
kårene for de to uføreytelsene var i utgangspunktet 
de samme, men både kravet til antatt varighet av 
lidelsen og tiden man hadde vært under medisinsk 
behandling var noe kortere for dem som fikk innvil
get tidsbegrenset uførestønad. Døren inn til en 
uføreytelse ble derved noe videre. Det er derfor 
viktig å studere hvordan det har gått med dem som 
ble overført fra tidsbegrenset uførestønad til arbeids
avklaringspenger. (se også Hauge m.fl. 2008 og 
Bragstad med fl. 2012).

I mars 2010 ble 49 562 personer6 med tidsbegrenset 
uførestønad overført til arbeidsavklaringspenger. Halv
parten av disse (25 544 personer) hadde avgang før mars 
2012. Vi har sett på status for disse personene 6 måneder 
etter at de ikke lenger mottok arbeidsavklaringspenger.

De fleste av de som kom fra tidsbegrenset uførestønad 
og over på arbeidsavklaringspenger, har fått innvilget 
varig uførepensjon. Når vi ser på de som hadde 
henholdsvis 100 prosent og graderte arbeidsavkla
ringspenger ser vi at blant de som hadde 100 prosent 
arbeidsavklaringspenger (som utgjorde 75 prosent av 
avgangen) hadde 92 prosent fått full uførepensjon. 
Bare 1 prosent (265 personer) kom i arbeid og mottok 
ingen ytelser fra NAV etter avgang (figur 8).

5  NOU 2000:27, Ot.prp. nr. 102 (2001–2002) 
6 Dette er noe lavere enn i tabell 1. Det kommer av at noen av de 

som tidligere mottok tidsbegrenset uførestønad først ble overført 
til arbeidsavklaringspenger i månedene etter mars 2010.

Figur 7. Status for personer konvertert fra tids
begrenset uførestønad til 100 prosent arbeids
avklaringspenger, seks måneder etter avgang fra 
arbeidsavklaringspenger
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tid til død og derav navnet overlevelsesanalyse. Da 
kan en estimere andel som overlever eller dør over 
tid. Dette estimatet er kjent som overlevelsesfunksjo
nen eller kurven. Ved hjelp av denne metoden kan 
vi på samme måte se på varigheten (overlevelsen) 
eller avgangen fra arbeidsavklaringspenger. Her har 
vi sett på avgangen og beregnet hvor store andel som 
har hatt avgang på ulike tidspunkter.

Vi har først undersøkt avgangen for alle arbeidsavkla
ringspengemottakere, uten å se hen til hvor de går etter 
avgang. Siden overgangen til varig uførepensjon er 
vanligste vei ut av arbeidsavklaringspenger, ser vi også 
spesielt på dette. Dette gjør vi først uten å kontrollere for 
bakgrunnskjennetegn ved individet. Deretter har vi bygd 
ut analysen med en regresjon (Cox), der vi undersøker 
hvilken betydning enkelte bakgrunnskjennetegn har for 
overgangen til uførepensjon. Vi ser også på den andelen 
av mottakerne som ikke går til uførepensjon, her kalt 
«overgang til alt annet enn uførepensjon».

Figurene 8–10 viser andel som har avgang fra 
arbeidsavklaringspenger. Kurvene for kjønn og alder 
viser tydelig at vi har å gjøre med en ordning med 
liten avgang. Det er altså mange som blir lenge på 
ordningen. Etter ett år er det bare om lag 25 prosent 
som har hatt avgang. Etter 2 ½ år (900 dager) er det 
om lag 60 prosent som har gått ut av ordningen. Ved 
å skille mellom menn og kvinner og også se på ulike 
aldersgrupper, er det imidlertid markerte forskjeller i Kilde: NAV
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Figur 8 Andel med avgang fra 
arbeidsavklaringspenger, etter kjønn

Figur 9 Andel med avgang fra 
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Figur 10 Andel med avgang fra arbeidsavklarings
penger etter ytelsen de hadde da arbeids
avklaringspenger ble innført i mars 2010

Hasard, kumulativ hasard og hasardratio

Hasarden beskriver tilbøyeligheten for å gå fra en til
stand A til en tilstand B på et bestemt tidspunkt, gitt at 
man enten forblir i tilstand A eller går over til tilstand B. 
I vårt tilfelle beskriver hasarden tilbøyeligheten for å gå 
fra arbeidsavklaringspenger til «ikke arbeidsavklarings
penger» en bestemt dag i forløpet, forutsatt at man 
fremdeles er mottaker av arbeidsavklaringspenger..

Kumulativ hasard på tidspunkt t er risikoen for å ha gått 
fra å være mottaker av arbeidsavklaringspenger til å 
ikke lenger motta arbeidsavklaringspenger, forutsatt at 
man fortsatt er arbeidsavklaringspengemottaker.

Hasardratioen kan brukes til å vise forskjeller i tilbøyelig
het mellom grupper. Hasarden må måles over en viss tid, 
så den er avhengig av tidsenheten vi bruker for å beskrive 
overgangene og er på den måten ikke helt det samme som 
sannsynlighet. Hasardratioen kan tolkes som forholdet 
mellom sannsynligheter fordi tidsenheten er den samme.
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avgangsmønsteret. Kvinner har noe lavere avgang 
enn menn (figur 8). Likeledes ser vi at de aller eldste 
har raskere avgang fra ordningen enn de øvrige 
aldersgruppene. Aldersgruppen 50–59 har imidlertid 
en økt avgang etter ca. 600 dager og følger kurven 
for den eldste aldersgruppen fra dette tidspunkt (figur 
9). I denne analysen har vi utelatt 66åringene fordi 
de fleste av disse sannsynligvis går til alderspensjon.

Avgangsmønsteret varierer også når vi fordeler mate
rialet på de tidligere midlertidige stønadene (dvs. de 
som ble konvertert fra tidsbegrenset uførestønad, 
rehabiliteringspenger, yrkesmessig attføring) og de 
som er kommet direkte inn på arbeidsavklaringspen
ger, jf. figur 10. I den første tiden etter at arbeidsav
klaringspenger ble innført, ser vi at avgangsmønste
ret varierer lite mellom de to gruppene, med unntak 
av de som har mottatt tidsbegrenset uførestønad 
tidligere. Blant disse er avgangen faktisk lavere den 
første tiden. Men bildet endrer seg over tid. Etter vel 
ett år forsterkes avgangen for de som tidligere har 
hatt tidsbegrenset uførestønad. Dette vises i figur 10 
ved at disse kurvene krysser hverandre og legger seg 
over kurvene både for de som tidligere har hatt 
rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og de som 
er nye på arbeidsavklaringspengeordningen. De nye 
mottakerne av arbeidsavklaringspenger og de som 
tidligere har vært på yrkesrettet attføring eller 
rehabiliteringspenger har omtrent samme avgangs
mønster idet kurvene ligger opp på hverandre.

Den økte avgangen blant tidligere mottakere av tidsbe
grenset uførestønad må sees i sammenheng med 
innføring av nye saksbehandlingsrutiner i 2011. 
I denne forbindelse ble det satt inn ekstra ressurser til 
behandling av ubehandlede saker som medførte at det 
ble fattet mange vedtak om uførepensjon. Dette gjaldt 
blant annet mange søknader fra tidligere mottakere av 
tidsbegrenset uførestønad.

Høyest andel uføre blant tidligere  
mottakere av tidsbegrenset uførestønad
Hittil har vi vært opptatt av avgangsmønsteret generelt. 
I figurene 11–13 har vi vist overgangen til uførepen
sjon. Figurene 11–13 viser at etter ca. 400 dager er i 
underkant av 10 prosent gått over på uførepensjon, og 
etter 900 dager er nesten 30 prosent blitt uførepensjo Kilde: NAV
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innvilgelse av arbeidsavklaringspenger er i regresjo
nen definert som kvartaler (dummyvariabel) der 
hvert kvartal sammenlignes med første kvartal 20107. 
Referansegruppen for de øvrige variablene er kvinner 
på 40 år, som ikke er konvertert fra andre ordninger, 
som er gift og bor i Oslo. For alle variablene ble den 
største gruppen valgt som referansegruppe. Resulta
tene leses slik at når koeffisientene er større enn 1, 
viser den at risikoen for overgang til uførepensjon er 
høyere enn for referansegruppen. Er koeffisienten 
mindre enn 1, er risikoen lavere.

Regresjonsresultatene viser at fra 2. kvartal 2011 og 
hvert kvartal frem til 3. kvartal 2012, er risikoen for 
overgang til uførepensjon stadig lavere, når vi 
kontrollerer for de øvrige kjennetegnene. For varia
belen, «hvilket kvartal de fikk innvilget arbeidsavkla
ringspenger» er resultatene vist i figur 14 i tillegg til 
tabell 2 i vedlegg.

I tillegg viser regresjonsanalysen at de som er født i 
Norge har høyere risiko for overgang til uførepen
sjon enn de som ikke er født i Norge. Dette gjelder 
både for kvinner og menn, også når det er kontrollert 

7 Det var 3 200 som ble mottakere av arbeidsavklaringspenger i 
mars 2010, som ikke ble konvertert fra andre ordninger. Vi har 
ikke grunn til å tro at det er noe spesielt med denne gruppa, fordi 
de ikke skiller seg fra tilgangen de øvrige månedene med hensyn 
til alder, kjønnssammensetning, m.m.

nister. Andelen som blir uførepensjonister er høyest i de 
eldste aldersgruppene, der 50 prosent er uføre etter 900 
dager, og lavest blant de under 29 år, der under 10 
prosent er uføre etter 900 dager (figur 11).

Videre ser vi at andelen som blir uføre er høyest 
blant de som tidligere mottok tidsbegrenset uførestø
nad, der over 50 prosent har gått over til uførepen
sjon etter 900 dager (figur 13). Vi ser også at avgan
gen til uførepensjon øker markant etter ca. 600 dager, 
noe som sannsynligvis henger sammen med den 
tidligere nevnte ekstrainnsatsen som medførte at 
mange saker ble tatt unna på uføreområdet.

Hva påvirker risikoen  
for å få uførepensjon?
Figurene 8–13 viser tydelige variasjoner mellom ulike 
grupper, både med hensyn til avgang fra arbeidsavkla
ringspenger og overgang til uførepensjon.

Hensikten med etablering av arbeidsavklaringspen
ger var å legge til rette for tidligere og tettere oppføl
ging av mottakeren og raskere tilbakeføring til 
arbeid. Det er derfor av interesse å finne ut om 
avgangen fra ordningen har endret seg i den perioden 
den har vært i virksomhet.

Vi avslutter derfor denne analysen med en såkalt 
Coxregresjon for å belyse om risiko for overgang til 
uførepensjon varierer etter når man fikk innvilget 
arbeidsavklaringspenger. Metoden gjør at vi sam
menligner personer som har vært like lenge på 
ordningen. I analysen er det kontrollert for kjønn, 
alder, landbakgrunn, fylke, sivilstatus og antall barn. 
Regresjonsanalysen må forstås som en analyse av 
assosiasjoner, og er ingen årsaks- eller effektanalyse. 
Av estimatene kan vi lese den relative betydningen 
de ulike variablene har på utfallsvariablene for en 
referanseperson, kontrollert for virkningene av de 
andre som inngår i modellen. Analysen er gjennom
ført for kvinner og menn hver for seg og samlet.

I regresjonsanalysen estimeres hasardratioer (se 
faktaboks). Disse kan tolkes som forholdet mellom 
sannsynligheten for en gruppe sammenlignet med 
referansegruppen på hvert tidspunkt. Tidspunkt for 

Figur 14. Estimert risiko for overgang til uførepensjon 
(hasardratio), etter hvilket kvartal man fikk innvilget 
arbeidsavklaringspenger (jf. tabell 2 i vedlegg)
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Hva med avgangen til  
alt annet enn uførepensjon?
I tillegg til overgang til uførepensjon, har vi sett på 
overgang til «alt annet unntatt uførepensjon». Også 
her har vi vært interessert å finne ut om avgangen fra 
arbeidsavklaringspenger har endret seg i den perio
den ordningen har eksistert. Vi har kontrollert for de 
samme kjennetegnene som i analysen over (se tabell 
3 i vedlegg). Resultatene er fremstilt i figur 16, som 
sammenligner de som kom inn i ordningen i mars 
2010 med de som hadde tilgang 2. kvartal i 2010, 
2. kvartal 2011 og 2. kvartal 2012. Resultatene vises 
også i vedlegg tabell 2 og figur 17. Fordi oppføl
gingstiden er kortere jo nærmere nåtiden vi kommer, 
blir naturlig nok kurvene kortere jo senere man kom 
inn i ordningen. Vi sammenligner i figuren bare 
tilfeller med samme oppfølgingstid.

Når vi på denne måten undersøker risikoen for avgang 
fra arbeidsavklaringspenger til «alt annet unntatt 
uførepensjon» finner vi et tilsvarende mønster som 
foran, men med motsatt fortegn. I figuren ser vi 
tydelig at avgangen i 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 
2012 er klart høyere enn avgangen i mars 2010. Vi har 
da kontrollert for de øvrige variablene i regresjonen. 
Avgangen i 2.kvartal 2010 er omtrent lik som avgan
gen 1. kvartal 2010. Gjennomstrømmingshastigheten 
til «alt annet enn uførepensjon» har altså økt over tid 
samtidig som også avgangen til uførepensjon utgjør en 
stadig mindre andel av avgangen for de nye personene 
som rekrutteres inn til arbeidsavklaringspenger.

for alder. Vi vet ikke årsaken til dette. Mange av 
arbeidsavklaringspengemottakere har ingen diagnose 
i NAVs registerdata, og vi kan derfor ikke kontrollert 
for type sykdom/lidelse. Forskjellen kan skyldes ulik 
alvorlighetsgrad av sykdom. Det kan også være 
forhold i søknads og saksbehandlingsprosessen som 
favoriserer personer født i Norge.

Vi ser også at gifte og enker/enkemenn har høyere 
risiko for overgang til uførepensjon enn de som er 
enslige. Videre finner vi at de som har barn under 18 
år har ca. 30 prosent lavere risiko for overgang til 
uførepensjon enn de som ikke har barn.

Risikoen for overgang til uførepensjon er klart 
høyest for de som kom fra tidsbegrenset uførestønad 
og inn på arbeidsavklaringspenger da ordningen ble 
innført. Sammenlignet med de nye mottakerne, er 
risikoen tilnærmet tre ganger så høy for disse, og det 
gjelder både for menn og kvinner. Også for de som 
tidligere hadde rehabiliteringspenger er risikoen for å 
gå over på uførepensjon klart høyere sammenlignet 
med nye mottakere. Menn som tidligere var på 
yrkesrettet attføring har imidlertid en noe lavere 
risiko for overgang til uførepensjon enn menn som er 
nye arbeidsavklaringspengemottakere. For kvinner er 
det ingen forskjell mellom disse gruppene.

I tillegg viser regresjonsresultatene at det er markan
te forskjeller i risikoen for overgang fra arbeidsav
klaringspenger til uførepensjon mellom ulike fylker.

Vi ser også at alder betyr mye for risikoen for over
gang til uførepensjon fra arbeidsavklaringspenger. Vi 
har benyttet ettårige aldersgrupper som forklaringsva
riabel, fordi sammenhengen mellom alder og uføretil
bøyelighet ikke er lineær. Den estimerte hasardraten er 
statistisk signifikant for hvert alderstrinn og denne er 
vist i figur 17, der 40 åringer er referansegruppen. De 
aller yngste har høyest risiko for å få innvilget uføre
pensjon. Det er svært få under 22 år som får arbeids
avklaringspenger (se figur 2), idet de fleste av disse 
antagelig er alvorlig syke eller født uføre. For øvrig er 
det en jevnt økende risiko for å bli uførepensjonist jo 
eldre man er, opp til 64 år. Mønsteret er likt for 
kvinner og menn, men nivået er lavere for kvinner enn 
menn (hasardratio 0,8).

Figur 15. Estimert risiko for overgang til uførepensjon 
(hasardratio), etter alder. Referansekategorien er 40 år
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bedre arbeidsmarked?
Arbeidsmarkedet har bedret seg siden 2010. En 
økende andel av arbeidsavklaringspengemottakerne 
har en tilknytning til arbeidslivet. Et bedret arbeids
marked kan være en av årsakene til den utviklingen 
vi har observert. Dersom arbeidsmarkedet snur og 
utvikler seg i en mer negativ retning, kan vi ikke se 
bort i fra at den positive trenden vil snu.

På den annen side vil de 20 699 tidligere mottakerne 
av tidsbegrenset uførestønad som per september 
2012 fremdeles mottar arbeidsavklaringspenger, 
trekke i motsatt retning. Ut fra våre funn er det 
rimelig å anta at en stor andel av disse etterhvert vil 
få innvilget varig uførepensjon. Det kan forventes at 
mye av overgangen til uførepensjon vil skje i desem
ber 2012 og januar 2013, når vedtaksperiodene for 
flere av disse løper ut.

Sammenlignet med 40-åringene, har de mellom 
22–32 år 30–35 prosent større risiko for å ha avgang 
til «alt annet enn uførepensjon» og de mellom 50 og 
60 ca.15 prosent lavere risiko (figur 17 i vedlegg).

Økt avgang og færre til uførepensjon  
– hva skjer?
Etter innføring av arbeidsavklaringspenger har det 
knyttet seg bekymring til at få kom ut av ordningen. I 
denne artikkelen har vi funnet at det er en klar 
tendens til at stadig flere går ut av ordningen, samti
dig som overgangen til varig uførepensjon går ned. 
Dette gjelder også når vi kontrollerer for ulike 
bakgrunnskjennetegn, blant annet deltakelse på de 
gamle midlertidige ordningene. Analysen som er 
gjennomført kan ikke si noe om årsakene til dette, 
men vi kan peke på noen mulige tolkninger.

Figur 16. Andel med avgang fra arbeidsavklaringspenger til «alt annet unntatt uførepensjon», etter antall dager 
som mottaker og hvilket kvartal de ble mottakere. Kurve for referansekategori (se tabell 3 i vedlegg)
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ringspengeordningen revidert flere ganger, blant 
annet for å øke overgangen til arbeid. Evalueringene 
av de ulike forsøkene på innstramninger (blant annet 
tidsbegrensing på ett år) viste likevel at reformene 
ikke var særlig vellykkede (M. Blekesaune 1999). 
Gjentatte ganger ble det stilt spørsmål om hvorfor så 
få kom i arbeid og hva en kunne gjøre for øke dette 
antallet (Hedlund 2005). Det er derfor viktig at 
arbeidsavklaringspengeordningen ikke bare observe
res igjennom statistikk, men at det gjøres en grundig 
evaluering av ordningen etter en viss tid.

bedre tilbud av jobber?
I tråd med diskusjonen over bør det kanskje vurderes 
om det i større grad må etableres jobber som perso
ner med nedsatt arbeidsevne kan rehabiliteres til, 
enten varig, eller midlertidig. Seniorforsker Knut 
Røed og Simen Markussen ved Frischsenteret og 
professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo tar 
i Dagens Næringsliv 12.12.2012 til orde for en 
radikal omlegging av den norske velferdsmodellen. 
Forskerne mener kommunene må få ansvar for å 
skaffe tilpasset arbeid til dem som ikke finner jobb 
selv. Uansett hvor god oppfølging NAV gir den 
enkelte, hjelper det ikke dersom jobbene ikke finnes. 
Det er derfor viktig at man ser oppfølgingsarbeidet i 
sammenheng med etterspørselen etter arbeidskraft.

Vi har i denne analysen fokusert lite på overgang til 
arbeid. Det har sammenheng med at «arbeid» er 
vanskelig å avgrense. Fremtidige analyser bør 
fokusere nærmere på overgangen til arbeid. Selv om 
vi ser positive trekk med hensyn til avgangen gene
relt og overgang til uførepensjon i denne analysen, 
understreker vi at dette ikke er en effektanalyse.

bedre oppfølging?
Siden arbeidsavklaringspengeordningen ble etablert, 
har NAV hatt økt fokus på overgang til arbeid og på 
raskere avklaring. «Arbeid først» er et av fem 
hovedgrep i NAVs virksomhetsstrategi for perioden 
2011–2020. Tiltak som inngår i strategien, er blant 
annet å styrke arbeidsmarkedskompetansen og den 
arbeidsrettede brukeroppfølgingen i NAV. NAV 
arbeider også med å legge til rette for at flere perso
ner med nedsatt arbeidsevne skal få mulighet til å 
forsøke seg i ordinært arbeid. Kanskje har oppfølg
ingen og avklaringen blitt bedre over tid. Dette er  
imidlertid i liten grad evaluert og vi vet lite om de 
faktiske effektene av denne innsatsen. Det kan 
likevel ikke utelukkes at dette kan være en av 
årsakene til den utviklingen vi har beskrevet.

Å måle effekter av arbeidsrettede tiltak byr på store 
metodiske utfordringer. Kvaliteten på rehabiliterings
prosjektene varierer også mye. Disse to forholdene 
kan forklare at effektevalueringene av de ulike 
rehabiliteringstiltakene spriker (NOU 2012:6). En 
kunnskapsoppsummering av arbeidsrettede tiltak 
peker på at tiltak på arbeidsplassen har positiv syssel
settingseffekt, mens det er klare motstridende funn 
på tiltakssiden. (Høglund 2012). Landstad med fl. 
(2009) finner at jevnlig kontakt med NAV reduserer 
risikoen for retur til arbeid, og tolker dette i retning 
av at kontakten kan være med på å etablere en 
trygdekarriere med trygd som en alternativ levevei. 
Disse forskningsresultatene stammer imidlertid fra 
perioden før arbeidsavklaringspenger ble etablert.

Selv om det nå er gjort forbedringer i NAVs oppføl
gingsmetodikk, bør en likevel ha de historiske 
erfaringene i bakhodet. For eksempel ble rehabilite
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Vedlegg

Tabell 2. Estimert risiko (Hasardratio) for overgang til uførepensjon, etter kjønn

Kvinner Menn Menn og Kvinner

Tidspunkt man ble mottaker av arbeidsavklaringspenger. 1 kvartal 2010 er referansekategori

kvartal 2 2010 0,785*** 0,752*** 0,766***

kvartal 3 2010 0,796*** 0,750*** 0,773***

kvartal 4 2010 0,908 0,788*** 0,846***

kvartal 1 2011 0,905 0,795*** 0,851***

kvartal 2 2011 0,956 0,815** 0,887**

kvartal 3 2011 0,850* 0,735*** 0,795***

kvartal 4 2011 0,716*** 0,613*** 0,666***

kvartal 1 2012 0,542*** 0,476*** 0,511***

kvartal 2 2012 0,341*** 0,286*** 0,314***

kvartal 3 2012 0,254** 0,140*** 0,196***

KJENNETEGN

Født i Norge 1,220*** 1,266*** 1,241***

Har barn under 18 år 0,670*** 0,713*** 0,693***

Kvinne 0,845***

Alders dummy (vist i figur 17)

Sivilstatus: Gift er referansekategori

Skilt/separert 0,936*** 0,925*** 0,933***

Ugift 0,833*** 0,862*** 0,845***

enke/enkemann 0,985 0,997

Ytelse før konvertering, de som ikke ble konvertert er referansekategori

Attføring 1,120 0,894* 1,001

Rehabiliteringspenger 1,452*** 1,242*** 1,339***

Tidsbegrenset uførestønad 3,558*** 3,034*** 3,277***

Geografi: Oslo er referansefylke

Østfold 2,084*** 2,085*** 2,083***

Akershus 1,082* 1,060 1,072

Hedmark 1,959*** 1,841*** 1,909***

Oppland 1,721*** 1,633*** 1,681***

Buskerud 1,133*** 1,164*** 1,146***

Vestfold 1,234*** 1,316*** 1,266***

Telemark 2,258*** 2,062*** 2,175***

Aust-Agder 2,016*** 1,850*** 1,946***

Vest-Agder 2,257*** 2,087*** 2,182***

Rogaland 1,774*** 1,855*** 1,805***

Hordaland 1,610*** 1,652*** 1,625***

Sogn-og Fjordane 1,423*** 1,535*** 1,472***

Møre og Romsdal 1,576*** 1,484*** 1,537***

Sør-Trøndelag 2,095*** 2,030*** 2,065***

Nord-Trøndelag 2,210*** 1,986*** 2,110***

Nordland 2,203*** 2,339*** 2,257***

Troms 2,185*** 1,824*** 2,022***

Finnmark 2,118*** 1,940*** 2,037***
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Tabell 3. Estimert risiko (Hasardratio) for overgang til «alt annet enn uførepensjon», etter kjønn

kvinner Menn
Menn og
kvinner

Tidspunkt man ble mottaker av arbeidsavklaringspenger. Mars 2010 er referansekategori

kvartal 2 2010 2,713*** 2,677*** 2,689***

kvartal 3 2010 3,355*** 3,241*** 3,294***

kvartal 4 2010 3,690*** 3,724*** 3,699***

kvartal 1 2011 4,029*** 3,794*** 3,910***

kvartal 2 2011 4,478*** 4,123*** 4,295***

kvartal 3 2011 4,240*** 3,878*** 4,056***

kvartal 4 2011 3,826*** 3,845*** 3,830***

kvartal 1 2012 3,901*** 4,144*** 4,010***

kvartal 2 2012 5,187*** 4,649*** 4,922***

kvartal 3 2012 7,069*** 6,920*** 6,985***

KJENNETEGN

Født i Norge 1,191*** 1,214*** 1,199***

Har barn under 18 år 1,085*** 1,152*** 1,109***

Kvinne 0,849***

Alders dummy (vist i figur 19 under)

Sivilstatus: Gift er referansekategori

Skilt/separert 0,956** 0,944*** 0,951***

ugift 0,803*** 0,760*** 0,785***

enke/enkemann 1,093* 1,152* 1,121***

Ytelse før konvertering, de som ikke ble konvertert er referansekategori

Attføring 3,291*** 2,946*** 3,114***

rehabiliteringspenger 2,716*** 2,479*** 2,596***

tidsbegrenset uførestønad 1,124*** 0,951 1,046*

Geografi: OSLO referansefylke

Østfold 1,041 1,108*** 1,072***

Akershus 1,148*** 1,214*** 1,177***

Hedmark 0,978 1,074* 1,021

Oppland 1,243*** 1,343*** 1,288***

Buskerud 0,967 1,129*** 1,038

Vestfold 1,091*** 1,273*** 1,171***

Telemark 1,329*** 1,515*** 1,410***

AustAgder 1,020 1,208*** 1,103***

VestAgder 1,257*** 1,303*** 1,277***

Rogaland 1,257*** 1,398*** 1,319***

Hordaland 1,308*** 1,329*** 1,319***

Sognog Fjordane 1,367*** 1,494*** 1,423***

Møre og Romsdal 1,285*** 1,435*** 1,349***

SørTrøndelag 1,359*** 1,441*** 1,396***

NordTrøndelag 1,417*** 1,576*** 1,488***

Nordland 1,317*** 1,396*** 1,350***

Troms 1,351*** 1,412*** 1,377***

Finnmark 1,374*** 1,463*** 1,412***
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Figur 17 Estimert risiko (hasardratio), for avgang til 
«alt annet enn uførepensjon» etter alder.  
Referansekategorien er 40 år
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Sammendrag
Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de 
som har hatt muligheten til det, tatt ut alderspensjon før 67 år. Dette er flere enn ventet, men 
nesten to av tre alderspensjonister under 67 år har valgt å arbeide ved siden av pensjonen. 
Sysselsettingen blant eldre har dermed fortsatt å øke etter at pensjonsreformen ble gjennom-
ført. Andelen 62–66-åringer i registrert arbeid har økt fra 39 prosent til 42 prosent fra tredje 
kvartal 2010 – 2012. Dette har gitt 9 000 flere sysselsatte i denne perioden.

Andelen som fortsetter i arbeid i aldersgruppen 62–66 år har økt spesielt mye blant de med 
rett til AFP i privat sektor. Mens 24 prosent av 62–66-åringene i disse virksomhetene sluttet 
i arbeid fra tredje kvartal 2009–2010, var tilsvarende andel fra tredje kvartal 2011–2012 
bare 15 prosent. Den gamle AFP-ordningen ga svake insentiver til å kombinere pensjon og ar-
beidsinntekt, mens denne gruppen nå kan kombinere arbeid og  pensjon uten at   
pensjonen blir redusert.

Det er innen de tunge manuelle yrkene at folk i størst grad har latt seg påvirke til å fortsette 
lenger i jobb. For håndverkere og prosess- og maskinoperatører i private AFP-virksomheter har 
andelen 62–66-åringer som fortsetter i jobb fra ett år til det neste, økt med 13 prosentpoeng 
etter reformen. Potensialet for økning var også størst for denne gruppen, fordi særlig mange av 
disse tidligere sluttet i arbeid før de fylte 67 år.

Om vi sammenligner utdanningsgrupper, finner vi at andelen som fortsetter i arbeid, har økt 
mest blant personer som bare har grunnskoleutdanning. Likevel er det fortsatt slik at jobbsann-
synligheten for eldre arbeidstakere øker med utdanningsnivået. Vi finner også en relativt stor 
vridning mot at eldre arbeidstakere har høyere utdanning enn tidligere. Dette er en utvikling 
som vil fortsette i tiden fremover. Både høyere utdanningsnivå og bedre helse vil trolig bidra til 
ytterligere økning i sysselsettingen blant eldre de nærmeste årene.

PenSjonSreformen – flere eldre i arbeid
Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien
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Innledning
Pensjonsreformen har gjort det mulig for folk å velge 
selv når de vil starte uttaket av alderspensjon i 
aldersintervallet 62–75 år. Uttaksreglene for alder-
spensjon er nøytrale – noe som innebærer at samlet 
pensjon i tiden som pensjonist vil bli om lag den 
samme uansett når man starter å ta ut pensjonen.1

Mange har benyttet seg av denne fleksibiliteten. I 
september 2012 hadde over 54 000 personer i 
aldersgruppen 62–66 år valgt å ta ut alderspensjon. 
Det utgjør knapt 45 prosent av de som hadde mulig-
heten til å ta ut alderspensjon. Med «muligheten til å 
ta ut alderspensjon» mener vi personer som hadde 
tilstrekkelig høy pensjonsopptjening, og som ikke 
allerede mottok andre pensjoner som ikke kan 
kombineres med alderspensjon. Heldigvis har mange 
valgt å fortsette i arbeid ved siden av pensjonen. 65 
prosent av alderspensjonistene under 67 år var 
registrert i arbeid ved utgangen av september 2012. 
74 prosent var i arbeid før uttak av alderspensjon. 
Det innebærer at så langt har nesten 90 prosent av de 
som var i arbeid i utgangspunktet, valgt å fortsette i 
arbeid etter uttak av alderspensjon.

Bakken og Bråthen (2012) fant at pensjonsreformen 
har ført til en signifikant økning i sysselsettingen i 
aldersgruppen 62–70 år. Deres analyse viser at 
reformen har ført til at sannsynligheten for å fortsette 
i jobb fra ett år til det neste har økt med ett prosent-
poeng for denne aldersgruppen. Dette er basert på 
data til og med 2011. I denne artikkelen bygger vi 
videre på disse funnene, og forsøker å finne ut om 
det er forskjeller i hvordan reformen har påvirket 
sysselsettingen i ulike sektorer, næringer, yrkesgrup-
per og utdanningsgrupper.

Langsiktig trend at eldre jobber mer
Sysselsettingen blant personer over 55 år har økt 
jevnt siden begynnelsen av 1990-tallet (Bråthen og 
Grambo 2009). I figur 1 ser vi utviklingen de siste 
seks årene. Andelen i registrert arbeid i aldersgrup-
pen 18–59 år er fortsatt lavere enn i 2007, før 

1  Dette gjelder under visse forutsetninger, se Lien (2012).

finanskrisen. Fra 2008 og frem til nå har utviklingen 
vært nokså stabil, men sysselsettingen har variert noe 
som følge av svingninger i konjunkturene i kjølvan-
net av finanskrisen.

Blant personer over 60 år ser vi derimot at andelen i 
arbeid har økt år for år til tross for konjunktursving-
ningene. Det er noen underliggende trender som har 
bidratt til dette:
• Utdanningsnivået blant eldre har økt over tid. 

Andelen med høyere utdanning i aldersgruppen 
60–66 år har økt fra 10 prosent i 1990 til 26 
prosent i 2011. For aldersgruppen 67 år og over 
har andelen økt fra 6 til 17 prosent.2 Sysselsettin-
gen blant eldre øker med utdanningsnivået, noe vi 
viser senere i artikkelen.

• Forventet levealder for en 60-årig kvinne har økt 
fra 83 til 86 år i perioden 1990–2011, mens 
levealderen for menn har økt fra 78 til 82 år i 
samme periode.3 Lillegård og Ramm (2010) har 
beregnet antall friske gjenstående leveår for 50- og 
65-åringer i perioden 1995–2008. Deres resultater 
tyder på at antall år med meget god eller god helse 
har økt med rundt 50–100 prosent av økningen i 
levealder totalt sett – litt avhengig av hvilken 
aldersgruppe og kjønn vi snakker om. Det betyr at 
økningen i levealder i stor grad ser ut til å komme 
som ytterligere friske leveår, og at eldre dermed 
har helse til å fortsette lenger i arbeid enn tidligere.

• En generasjonseffekt blant kvinner: Kvinner som 
nå passerer 60 år, har i større grad vært yrkesakti-
ve tidligere i livet enn kvinner som passerte 60 for 
en del år tilbake. Blant kvinner som fylte 60 i 
1990, var 45 prosent sysselsatte året før. Blant 
kvinner som fylte 60 i 2010, var tilsvarende andel 
56 prosent.4 Når flere kvinner er i jobb ved 60 år, 
jobber kvinner også mer etter fylte 60 enn før.

2  Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken tabell 08921 
og 06217. Se http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/

3  Kilde: SSB, Statistikkbanken tabell 05375.
4  Kilde: NAV, Inntektsregisteret. Andelen sysselsatte er her definert 

som andelen av befolkningen med pensjonsgivende inntekt over 
folketrygdens grunnbeløp (utgjør 82 122 kroner fra 1. mai 2012).
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desember 2010 (Dahl og Lien 2011). Siden den 
gamle AFP-ordningen i privat sektor hadde svake 
arbeidsinsentiver, kan dette isolert sett ha hatt en 
negativ effekt på sysselsettingen. De yngste som 
hadde denne muligheten, fylte 64 år i løpet av 2012. 
Det kan også tenkes at personer som ennå ikke hadde 
fylt 62 år da reformen trådte i kraft, i større grad har 
latt seg påvirke av de nye mulighetene med reformen 
enn eldre årskull. Begge argumenter trekker i retning 
av at sysselsettingen blant 64–66-åringer sannsynlig-
vis vil øke ytterligere i løpet av de neste 1–3 årene.

Som nevnt viser Bakken og Bråthen (2012) at 
pensjonsreformen har gitt en signifikant økning i 
sysselsettingen blant eldre i 2011. I figur 1 ser vi at 
sysselsettingen har økt ytterligere fra 2011 til 2012, 
og det er sannsynlig at en stor del av denne økningen 
også kan ha blitt forårsaket av reformen. Bakken og 
Bråthen har også foretatt separate analyser for 
ettårige aldersgrupper. Disse viser at jobbsannsynlig-
heten har økt særlig mye ved 62 og 67 år – henholds-
vis med 3 og 5 prosentpoeng. For 62-åringer er det 
effekten av de nye pensjonsreglene fra 2011 som er 

Pensjonsreformen  
har gitt ytterligere økning
Økningen i sysselsettingen blant personer over 60 år 
har vært særlig stor fra 2010 til 2012. En stor del av 
økningen kan trolig forklares av at pensjonsreformen 
har ført til at det lønner seg mer enn før å fortsette i 
arbeid etter fylte 62 år. Det er fortsatt en litt lavere 
andel kvinner enn menn som er sysselsatt i denne 
aldersgruppen, og endringen fra 2010 til 2012 har 
vært om lag på samme nivå for begge kjønn. For 
aldersgruppen 62–66 år har andelen i arbeid samlet 
sett økt fra om lag 39 prosent i 2010 til 42 prosent i 
2012. Dette har gitt en økning i antall sysselsatte i 
denne aldersgruppen på drøyt 9 000 personer.

Økningen fra 2010 til 2012 har vært særlig stor blant 
62- og 63-åringene. Dette kan ha sammenheng med 
omleggingen av AFP-ordningen i privat sektor. 
Ansatte i private AFP-virksomheter i alderen 62–66 
år hadde muligheten til å ta ut privat AFP etter gamle 
regler frem til desember 2010 (se faktaboks). Mer 
enn 2 000 flere enn normalt tok ut privat AFP i 

figur 1. Andel av befolkningen med registrert arbeidsforhold ved utgangen av tredje kvartal. Prosent
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målt. 67-åringer fikk muligheten til å arbeide ved 
siden av alderspensjonen uten at pensjonen ble 
redusert allerede i 2008, og det er effekten av denne 
forsmaken på pensjonsreformen som her er estimert.5

62 år og 67 år er aldre der mange tradisjonelt har sluttet 
i arbeid fordi dette tidligere var første alder med 
mulighet for uttak av henholdsvis AFP og alderspen-
sjon. Potensialet for å påvirke folk til å fortsette i arbeid 
har derfor trolig vært størst ved disse aldrene. Det 
skyldes at mange da har sluttet i arbeid uten at det har 

5  Kilde: SSB, Statistikkbanken tabell 04 544.

Data og metode
Data
I artikkelen har vi benyttet statistikk fra folkeregisteret, 
NAVs stønadsregister for pensjoner, Arbeidstaker-/arbeidsgi-
verregisteret (Aa-registeret), data fra medlemsregisteret til 
Fellesordningen for AFP og data fra SSBs utdanningsregister.

Aa-registeret omfatter arbeidsforhold med en varighet på 
minst sju dager og med minst fire timers avtalt ukentlig 
arbeidstid. Registeret er basert på innrapporteringer fra 
bedrifter om blant annet påbegynte og avsluttede arbeids-
forhold. Selv om det er snakk om lovpålagt rapportering, 
må vi ta noe forbehold om kvaliteten på dataene. Dersom 
det for eksempel forekommer at bedrifter unnlater å melde 
fra om arbeidsforhold som har kommet til opphør, vil vi 
kunne overvurdere sysselsettingen blant eldre. Dette vil 
riktignok i hovedsak påvirke nivået på sysselsettingen, og 
ikke utviklingen over tid. Mange bedrifter har også lønns-
systemer som innrapporterer automatisk til Aa-registeret.

På den annen side inneholder dataene ikke informasjon om 
sysselsettingen blant selvstendig næringsdrivende. Tall fra 
SSB viser at selvstendig næringsdrivende utgjorde knapt 7 
prosent av de sysselsatte i 2011.5 Blant eldre sysselsatte 
er andelen trolig noe høyere.

Arbeidstakerne er gruppert etter 16 næringsgrupper og 10 
yrkesgrupper. Næringsgruppene er basert på NACE2007, 
som er en internasjonal standard for næringsgruppering 
(se SSB 2008). Yrkesgruppene er basert på STYRK-08, som 
er en internasjonal standard for yrkesklassifisering (se SSB 
2011).

Medlemsregisteret til Fellesordningen for AFP inneholder 
informasjon om alle arbeidstakere som er ansatte i AFP-
virksomheter i privat sektor og om virksomheten de arbei-
der i. Datasettet gjelder for november 2012. Vi har ikke 
hatt tilgang til data om hvilke virksomheter som har meldt 
seg inn og ut av AFP-ordningen i analyseperioden. Derfor 
har vi klassifisert arbeidstakerne i denne analysen etter om 

virksomheten de arbeider i, var medlem i AFP-ordningen i 
november 2012.

Vi benytter SSBs standard for gruppering av arbeidstakerne 
etter utdanningsnivå (SSB 2006). Det er SSB som har koblet 
på utdanningsdata på individnivå for denne artikkelen.

Metode
Populasjonen i størstedelen av artikkelen er arbeidstakere 
i alderen 61–65 år ved utgangen av tredje kvartal 2009–
2011. Analysene viser hvor stor andel av disse som fort-
satt var i arbeid ett år etter – det vil si i perioden 2010–
2012 da denne gruppen var i alderen 62–66 år.

For å undersøke effekten av hvordan ulike insentiver til å 
jobbe i de forskjellige sektorene påvirker beslutningen om 
å fortsette i arbeid, har vi benyttet oss av en regresjons-
analyse. Vi har valgt å la den forklarte variabelen være lik 
endringen i andelen som fortsatte i jobb mellom periodene 
2009–2010 og 2011–2012 (tall ved utgangen av tredje 
kvartal i hvert av årene). Med denne metoden får vi frem 
hvordan pensjonsreformen kan ha påvirket arbeidstilbudet 
på kort sikt. Siden vi ikke følger de samme individene i de 
ulike periodene har vi brukt aggregerte data. Dataene er 
aggregert etter sektor, næring, yrkeskategori, kjønn og 
ettårige aldersgrupper.

Når den forklarte variabelen er på aggregert nivå, vil rest-
leddene etter definisjonen være heteroskedastiske 
(Wooldridge 2003). Vi har gjennomført en White-test, og 
fått bekreftet at dette er tilfellet også for våre data. En 
metode for å oppnå homoskedastiske restledd, er å 
benytte en vektet minste kvadraters regresjonsmodell. 
Vektingen vi benytter er da størrelsen på de ulike grup-
pene. Dette innebærer for eksempel at de næringene og 
yrkesgruppene med flest ansatte får størst vekt i regresjo-
nen.

vært av helsemessige årsaker. Færre har tidligere tatt ut 
AFP ved alder 63–66 år enn ved 62 år. Andelen av de 
som har sluttet i arbeid som har gjort det av helsemessi-
ge årsaker, har derfor vært høyere ved disse aldrene.

Høyere andel fortsetter i arbeid etter 62 år
Som tidligere vist har pensjonsreformen ført til en 
betydelig vekst i sysselsettingen blant eldre arbeids-
takere. Dette kommer også til uttrykk i at andelen 
arbeidstakere i alderen 62–66 år som fortsetter i 
arbeid fra ett år til det neste, har økt fra 82 prosent i 
perioden 2009–2010 til 86 prosent i perioden 2011–
2012 (tall for tredje kvartal hvert år, se figur 2). Pens-
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For de i privat sektor som ikke har rett til AFP, var 
uførepensjon tidligere eneste mulighet til å tre perma-
nent ut av arbeidslivet før fylte 67. Med gjennomførin-
gen av pensjonsreformen vil hele denne gruppen stå 
friere til å velge egen pensjoneringsalder. Andelen som 
fortsatte i arbeid falt da også umiddelbart etter innførin-
gen av pensjonsreformen for denne gruppen. Vi ser 
dette i figur 2 når vi sammenligner andelene som 
fortsatte i jobb fra 2009 til 2010 og fra 2010 til 2011. 
Dermed kan det se ut som om det ble en umiddelbar 
negativ, om enn liten, effekt på sysselsettingen. Dette 
kan forklares med at muligheten for uttak av fleksibel 
alderspensjon førte til at de som ønsket det, sluttet i 
jobb. Men andelen som fortsatte i jobb fra 2011 til 2012 
har økt fra tidligere år, også fra perioden før reformen.

De som jobber i offentlig sektor er i mindre grad 
påvirket av pensjonsreformen enn de øvrige. Disse 
kan fortsatt ta ut AFP som tidligere, og kan motta 
denne frem til de fyller 67 år. Gevinsten ved å 
fortsette i arbeid i perioden fra 62 til 66 år har derfor 

jonsreformen ble gjennomført fra 1. januar 2011, og 
denne åpnet for muligheten for de fleste til å ta ut 
alderspensjon før fylte 67 år.

Størst fremgang for de som påvirkes  
mest av pensjonsreformen
For å se om pensjonsreformen har hatt en umiddelbar 
effekt på sysselsettingen blant eldre arbeidstakere, 
har vi valgt å dele opp de sysselsatte i tre ulike 
sektorer: Ansatte i privat sektor med rett til AFP, 
ansatte i privat sektor uten rett til AFP og ansatte i 
offentlig sektor. Disse sektorene kan ventes å bli 
påvirket av pensjonsreformen på ulike måter. Se 
faktaboks om dette. Endringen for de med rett til 
AFP i privat sektor er at de nå kan ta ut pensjon før 
fylte 67 år som kan kombineres med arbeidsinntekt 
uten at pensjonen avkortes. Dermed kan beslutningen 
for når man vil avslutte arbeidslivet i mye større grad 
frikobles fra beslutningen om uttak av pensjon. Og 
gevinsten ved å fortsette i arbeid etter fylte 62 år blir 
langt større enn før.

Insentiver til arbeid i pensjonsreformen
Det er forskjeller i hvordan pensjonsreformen påvirker de 
økonomiske insentivene til arbeid for ulike grupper 
arbeidstakere:
• Ansatte i private AFP-virksomheter hadde før 2011 

muligheten til å ta ut AFP i alderen 62–66 år. AFP var da 
en tidligpensjonsordning som forutsatte at du sluttet 
helt eller delvis i arbeid. Dersom du hadde en arbeids-
inntekt på mer enn 15 000 kroner per år, ble pensjonen 
redusert ut fra hvor stor andel arbeidsinntekten 
utgjorde av inntekten forut for uttaket av pensjon. Fra 
2011 er privat AFP ikke lenger en tidligpensjon, men en 
livsvarig pensjon du får på toppen av alderspensjonen. 
Du kan fortsatt ta ut AFP fra 62 år, men uttak før 67 år 
krever tilstrekkelig høy pensjonsopptjening. Som for 
alderspensjon blir årlig AFP nå høyere jo lenger du ven-
ter med å ta ut pensjonen, og du kan fritt kombinere 
AFP med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

• Ansatte i private virksomheter uten AFP har normalt 
ikke hatt noen tidligpensjonsordning tidligere. For disse 
fører pensjonsreformen til at de får muligheten til å ta 
ut alderspensjon allerede fra 62 år, gitt at de har til-
strekkelig høy pensjonsopptjening. Det kan føre til at 
enkelte som ellers ville jobbet til 67 år, i stedet velger å 
slutte i arbeid tidligere. Men årlig pensjon blir også her 
høyere jo lenger du venter med å ta ut pensjonen, og 
du kan kombinere pensjonen fritt med arbeid. Dette 
gjør at også denne gruppen vil få mye igjen for å fort-
sette i arbeid etter fylte 62 år.

• For ansatte i offentlig sektor har AFP blitt opprettholdt 
som en egen tidligpensjonsordning. For å få AFP må du 
starte uttaket i alderen 62–66 år, og du må slutte helt 
eller delvis i arbeid. Slik det også var for AFP i privat 
sektor tidligere, vil pensjonen fortsatt bli redusert for-
holdsmessig dersom du har en arbeidsinntekt over 
15 000 kroner per år. Du vil normalt få samme årlige 
pensjon fra du fyller 67 år enten du har valgt å ta ut 
AFP eller ikke. Du har dermed ikke noe å tjene pensjons-
messig på å utsette uttaket fra 62 til 67 år. Siden 
arbeidsinntekten normalt er høyere enn pensjonen, vil 
man likevel sitte igjen med mest totalt sett ved å fort-
sette i arbeid også i offentlig sektor. Gevinsten ved å 
jobbe etter 62 år er likevel langt mindre enn i privat 
sektor.

• Hva slags tjenestepensjonsordning den enkelte er 
omfattet av, kan også ha betydning for i hvor stor grad 
det lønner seg å fortsette i arbeid. Alle offentlig ansatte 
har ytelsesbasert tjenestepensjon, der hovedregelen er 
30 års opptjeningstid for full pensjon. Det betyr at du 
ikke tjener opp ytterligere tjenestepensjon om du alle-
rede har 30 års opptjening. I privat sektor finnes både 
ytelsesbaserte og innskuddsbaserte tjenestepensjons-
ordninger. Innskuddsbaserte ordninger har ingen øvre 
grense på antall opptjeningsår, og gir dermed mer igjen 
for å fortsette i arbeid.
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Vekst i alle næringer
Når vi ser at det er relativt store forskjeller i utviklin-
gen i sysselsettingen blant eldre i de ulike sektorene, 
er det viktig å presisere at næringssammensetningen 
er ganske så forskjellig. Dette gjelder spesielt 
mellom privat og offentlig sektor. Nærmere ni av ti 
ansatte i alderen 62–66 år i offentlig sektor jobber 
innen helse- og sosialtjenester, undervisning eller 
offentlig forvaltning. Det er få personer som jobber 
innenfor de samme næringene i privat sektor. Helse- 
og sosialtjenester er et unntak selv om denne nærin-
gen har klart flest ansatte i offentlig sektor.

Helse- og sosialtjenester er derfor en næring som er av 
spesiell interesse. Figur 3 viser utviklingen i andelene 
som fortsetter i jobb innen denne næringen fordelt på 
sektorer. Det vil typisk være forskjeller i hva slags 
typer virksomheter som hører inn under helse- og 
sosialtjenester innen de ulike sektorene, for eksempel 
ved at det varierer i hvor stor grad arbeidsoppgavene 
er preget av tungt manuelt arbeid. Dette vil kunne 
påvirke hva som er nivået på jobbsannsynligheten i 
utgangspunktet, og potensialet for økt jobbsannsynlig-
het som følge av pensjonsreformen og andre forhold. 
Uansett ser vi at jobbsannsynligheten øker mest blant 
ansatte i privat sektor med rett til AFP.

Funnet om at jobbsannsynligheten øker mest for 
ansatte i private AFP-virksomheter viser seg å gjelde 
gjennomgående for samtlige næringer som forekom-
mer på tvers av sektorer. De største næringene innen 
privat sektor er varehandel6 og industri. Som figur 4 
viser, så er forskjellen i økningen i jobbsannsynlighe-
ten for de med rett til AFP sammenlignet med de uten 
AFP, større innen varehandelen enn for alle næringer 
sett under ett. Her har dessuten de med rett til AFP 
nesten kommet opp på nivå med de uten rett til AFP.

I regresjonsanalysen viser det seg at det korrigert for 
andre forhold i liten grad har vært forskjeller i 
hvordan jobbsannsynligheten har utviklet seg etter 
reformen i ulike næringer. Industrien er ett av få 

6  Næringsgruppen er for enkelhets skyld omtalt som «Varehandel», 
men heter egentlig «Varehandel; reparasjon av motorvogn» og 
inkluderer også bilverksteder m.v. Det er imidlertid varehandelen 
som utgjør den klart største andelen ansatte i denne næringen.

ikke blitt større for denne gruppen etter reformen. 
Samtidig kan det tenkes at muligheten til å kombine-
re fullt arbeid med uttak av alderspensjon, kan ha 
påvirket enkelte som ellers planla å ta ut AFP til å 
fortsette i fullt arbeid og kombinere med alderspen-
sjon i stedet. Tallene i figuren viser at de som jobber 
i offentlig sektor har hatt en positiv utvikling siden 
2009, med en økning fra 83 prosent som fortsetter i 
jobb til 85 prosent fra 2011 til 2012.

En regresjonsanalyse støtter funnene, og viser at det 
er signifikant forskjell i andelen som fortsetter i jobb 
i de ulike sektorene. Regresjonsanalysen er beskrevet 
i faktaboksen om metode. Når vi korrigerer for 
nærings- og yrkessammensetning, samt sammenset-
ning av kjønn og alder, så finner vi at økningen i 
andelen som fortsetter i jobb fra 2010 til 2012 er seks 
prosentpoeng større for ansatte i privat sektor med 
rett til AFP sammenlignet med de uten rett til AFP. 
Dette er en noe mindre forskjell enn hva vi kan se 
direkte fra figur 2. Det er videre signifikant større 
økning i andelen som fortsetter i jobb i offentlig 
sektor enn blant de i privat sektor uten rett til AFP. 
Effekten her er nokså liten, på ett prosentpoeng.

Selv om veksten i andelen som fortsetter i arbeid har 
vært sterkest blant de som jobber i privat sektor og 
har rett til AFP, så var det i utgangspunktet langt 
færre som fortsatte i jobb i denne sektoren. Og det er 
fortsatt færre som står i arbeid her enn blant de som 
jobber i privat sektor uten rett til AFP. Dette skyldes 
trolig forskjeller i nærings- og yrkessammensetnin-
gen mellom de ulike sektorene. AFP er en ordning 
som blir forhandlet frem mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakerne i den enkelte bedriften. I virksomheter 
der mange ønsket muligheten til å slutte i arbeid før 
67 år, har det dermed trolig oftere blitt gjort avtale 
om AFP. I tillegg kan det være slik at personer som 
ønsker å slutte i arbeid før 67 år, i større grad har 
søkt seg til virksomheter med AFP.

Vi finner også at virksomhetene i privat sektor med 
rett til AFP gjennomgående er større enn virksomhe-
tene uten AFP. Bakken og Bråthen (2012) finner at 
sannsynligheten for å fortsette i arbeid i alderen 
62–70 år er lavere i bedrifter med over 30 ansatte enn 
i mindre bedrifter.
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figur 2. Andel 61–65-åringer i arbeid ved utgangen av 3. kvartal som fortsatt var i jobb ett år senere, etter sektor. 
Prosent
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figur 3. Andel 61–65-åringer i arbeid ved utgangen av 3. kvartal som fortsatt var i jobb ett år senere, etter sektor. 
Helse- og sosialtjenester. Prosent.
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De med tunge jobber står lenger i arbeid
Vi finner også ganske stor variasjon hvis vi ser på 
hva slags yrke arbeidstakerne i de ulike sektorene 
har. Over halvparten av de som jobber i offentlig 
sektor har akademiske yrker eller høyskoleyrker, mot 
knapt tre av ti i privat sektor, både i virksomheter 
med og uten rett til AFP.

Den dominerende yrkesgruppen i privat sektor for de 
som ikke har rett til AFP, er salgs- og serviceyrker. 
Disse utgjør rundt fire av ti av 62–66-åringene i 
denne sektoren. Til sammenligning er det kun litt 
over én av ti blant de med rett til AFP i privat sektor 
som jobber i salgs- og serviceyrker. I private 
AFP-virksomheter jobber derimot nesten tre av ti 
som håndverkere eller prosess- og maskinoperatører 
m.v.

unntak her. Resultatene tyder på at ansatte i industri-
en i større grad enn i andre næringer har latt seg 
påvirke av pensjonsreformen til å stå lenger i jobb. I 
industrien ser vi også i figur 4 at jobbsannsynligheten 
har økt betydelig både i AFP-virksomheter og i 
virksomheter uten AFP. For de industriansatte med 
AFP er økningen svært stor – fra 72 prosent i 2010 til 
85 prosent i 2012.

Tall fra SSB viser at det har vært fallende sysselset-
ting i industrien i perioden 2009–2012. Antall 
sysselsatte i industrien har gått ned med 2,5 prosent 
fra tredje kvartal 2009 til samme periode i 2012.7 Det 
tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft i industri-
en generelt har blitt redusert i denne perioden. 
Likevel finner vi altså at eldre industriarbeidere 
jobber betydelig lenger enn før.

7  Kilde: SSB, Statistikkbanken tabell 09 175. 

figur 4. Andel 61–65-åringer i arbeid ved utgangen av 3. kvartal som fortsatt var i jobb ett år senere, etter sektor. 
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fortsette lenger i arbeid da var mindre. Samtidig har det 
i utgangspunktet vært flere som slutter i arbeid hvert år i 
disse yrkene. Det gjør at potensialet for å øke andelen 
som fortsetter i jobb, er større enn for eksempel for 
ledere og personer i akademiske yrker. Det ser ut til at 
den siste effekten har vært den viktigste.

Bogen og Midtsundstad (2011) har analysert senior-
politikken i norske virksomheter, gjennom casestu-
dier og en spørreundersøkelse. Typiske seniortiltak i 
norske bedrifter er blant annet ekstra fridager eller 
bonuser/lønnstillegg til personer som fortsetter i 
arbeid etter en viss alder. Pensjonsreformen har ført 
at det i større grad enn før lønner seg å fortsette i 
arbeid etter fylte 62 år. Reformen har dermed 
likhetstrekk med seniortiltak som bonuser eller 
lønnstillegg ved å fortsette i arbeid.

Én av konklusjonene i deres analyse er at det for 
høyere utdannede med lite fysisk belastende arbeid 

Figur 5 viser utviklingen i ulike yrkeskategorier blant 
de i privat sektor med rett til AFP. Her vises de 
yrkeskategoriene som utgjør minst 10 prosent av 
gruppen. Det viser seg at økningen i andelen som 
fortsetter i jobb er størst blant de med tunge manuelle 
jobber, dvs. blant håndverkere og prosess- og 
maskinoperatører. Dette funnet støttes også av 
regresjonsanalysen. Korrigert for andre faktorer, så 
har andelen som fortsetter i jobb økt hhv. fire og to 
prosentpoeng mer blant håndverkere og prosess- og 
maskinoperatører enn for de som har høyskoleyrker.

Forskjellen mellom yrkene blir mindre i regresjonsana-
lysen enn vist i figur 5. Det skyldes at det er en sam-
menheng mellom næring og yrke, og at effekten av 
yrke blir mindre når vi korrigerer for næring. Ettersom 
håndverkere og prosess- og maskinoperatører ofte har 
tungt manuelt arbeid, er det naturlig å anta at flere i 
disse yrkene slutter i arbeid av helsemessige årsaker enn 
i andre yrker. Man skulle derfor tro at potensialet for å 

figur 5. Andel 61–65-åringer i arbeid ved utgangen av 3. kvartal som fortsatt var i jobb ett år senere, etter yrke. 
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takere med kun grunnskole økte med seks prosentpo-
eng i denne perioden.

I tillegg til den positive utviklingen innad i utdan-
ningsgruppene, kan vi også observere en vridning i 
utdanningsnivåene over perioden mellom gruppene. 
Blant arbeidstakerne i 2009 hadde 16 prosent utdan-
ning på grunnskolenivå. I 2011 hadde denne gruppen 
sunket til 14 prosent. Andelen med videregående 
skole og med lang universitets- eller høgskoleutdan-
ning holdt seg stabilt. Gruppen som har kort univer-
sitets- eller høgskoleutdanning har derimot økt like 
mye som andelen med kun grunnskole har gått ned. 
Dette gjenspeiler at stadig flere tok høyere utdanning 
fra starten av 1970-tallet og utover.

Vi finner et tilsvarende bilde, om enn enda tydelige-
re, når vi kun ser på de med rett til AFP i privat 
sektor. I utgangspunktet var det flest som fortsatte i 
jobb blant de med lang universitets- eller høgskoleut-
danning, men differansen mellom disse og de med 

er viktigere å få spennende og utfordrende arbeids-
oppgaver enn klassiske seniortiltak som økonomiske 
goder eller ekstra fridager. Vår analyse viser da også 
at de økonomiske insentivene i pensjonsreformen ser 
ut til å ha hatt mindre effekt for denne gruppen 
sammenlignet med andre arbeidstakere. For lavere 
utdannede med fysisk belastende arbeid finner Bogen 
og Midtsundstad at tilbud om lettere arbeid, å slippe 
skiftarbeid eller å få tilbud om redusert arbeidstid 
allerede før fylte 62 år, er viktigere enn de typiske 
seniortiltakene. Resultatene fra vår analyse er 
imidlertid at effekten av de økonomiske insentivene 
ser ut til å ha vært relativt stor for denne gruppen.

jobbsannsynligheten øker mest  
for folk med lav utdanning
Personer med lang utdanning viser seg å ha størst 
sannsynlighet for å fortsette i jobb etter fylte 62 år. 
Andelen som fortsetter i jobb fra 2010 til 2012 har 
imidlertid økt mest for de med lavest utdanningsnivå, 
se figur 6. Andelen som fortsatte i jobb blant arbeids-

figur 6. Andel 61–65-åringer i arbeid ved utgangen av 3. kvartal som fortsatt var i jobb ett år senere,  
etter utdanningsnivå. Prosent
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tredje kvartal 2009, var det 16,5 prosent som mottok 
uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller dagpen-
ger ett år senere. Tilsvarende tall fra 2011 til 2012 
var 14,5 prosent.

Andelen som mottar andre trygdeytelser har gått ned 
i alle sektorene. Men reduksjonen har vært størst 
blant personer i privat sektor uten rett til AFP, med 
tre prosentpoeng nedgang. Disse hadde før pensjons-
reformen ingen mulighet til å ta ut alderspensjon 
eller AFP før fylte 67 år. For personer med rett til 
AFP, har AFP sannsynligvis delvis fungert som en 
erstatning for øvrige trygdeytelser. For gruppen uten 
rett til AFP, har alderspensjon nå til dels overtatt 
denne rollen. Det viser seg da også at andelen som 
tok ut andre trygdeytelser i utgangspunktet var 
høyest for gruppen uten rett til AFP.

kun grunnskole har blitt redusert med åtte prosentpo-
eng fra 2009 til 2012. Vi ser også her en utvikling 
hvor andelen med kun grunnskole reduseres, men 
ikke i like stor grad som i de andre sektorene.

færre mottar andre trygdeytelser
Som nevnt har de ulike AFP-ordningene ulike 
insentiver for å fortsette i arbeid. Som vist i figur 2 
gikk andelen 62–66-åringer som slutter i arbeid i 
løpet av et år ned fra 18 prosent i perioden fra tredje 
kvartal 2009 til 2010 til 14 prosent i perioden fra 
tredje kvartal 2011 til 2012.

Når flere fortsetter i arbeid, er det rimelig å anta at 
færre mottar andre trygdeytelser som uførepensjon, 
arbeidsavklaringspenger eller dagpenger. Lien 
(2011) viste at andelen 62–66-åringer med helserela-
terte ytelser gikk ned i 2011. Vårt tallmateriale viser 
at blant 61–65-åringene som jobbet ved utgangen av 

figur 7. Andel 61–65-åringer i arbeid ved utgangen av 3. kvartal som fortsatt var i jobb ett år senere,  
etter utdanningsnivå. Personer med rett til AFP i privat sektor. Prosent
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kunne oppleve problemer med å rekruttere den arbeids-
kraften de har behov for. Vi ser da også at holdningene 
til seniorer i arbeidslivet har endret seg de siste årene. 
Ett uttrykk for dette er at andelen ledere som mener at 
det er en fordel for deres virksomhet at folk jobber helt 
frem til normal pensjonsalder, har økt fra 71 prosent i 
2003 til 83 prosent i 2012 (Dalen 2012).

Pensjonsreformen har vist at økonomiske insentiver 
virker. Dette er særlig tydelig i private AFP-virksom-
heter der gevinsten ved å fortsette i arbeid etter 62 år 
har økt mest. En tilsvarende omlegging av offentlig 
AFP, ville trolig kunne øke sysselsettingen blant eldre 
ytterligere også i offentlig sektor. I offentlig sektor er 
imidlertid potensialet for ytterligere vekst trolig noe 
mindre, i og med at det der allerede er en nokså høy 
andel som fortsetter i jobb etter fylte 62 år.

Uansett vil vi trolig se ytterligere effekt av pensjons-
reformen i de nærmeste årene, etter hvert som stadig 

Hva kan vi vente fremover?
Høyere utdanningsnivå og bedre helse blant eldre har 
ført til en langsiktig trend der sysselsettingen blant eldre 
øker, også uavhengig av konjunkturutviklingen. Disse 
faktorene vil høyst sannsynlig føre til at enda flere eldre 
fortsetter i jobb også i årene som kommer. Figur 8 viser 
at forventet levealder etter 50 år har økt med nærmere 
to år de siste ti årene. I samme periode har forventet 
yrkesaktivitet etter 50 år8 økt med nesten halvannet år. 
Levealderen er forventet å øke med ytterligere fire til 
fem år frem mot år 2050. Dersom sysselsettingen øker 
like mye som de siste ti årene, vil en 50-åring i 2050 
jobbe mer enn tre år lenger enn i dag.

Den demografiske utviklingen vil også føre til at 
andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil gå 
betydelig ned de neste tiårene. Mange bedrifter vil da 

8  Estimat på antall årsverk en gjennomsnittlig 50-åring kan 
forvente å arbeide etter 50 år, se Haga og Lien (2012).

figur 8. Forventet yrkesaktivitet og forventet levealder etter 50 år, endring fra 2001 i antall år

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2047 

Forventet yrkesaktivitet etter 
50 år, endring fra 2001   

Forventet levealder etter 50 år, 
endring fra 2001  

Fremskrevet endring i forventet 
levealder etter 50 år   

Kilde: Bakken og Bråthen 2013.



70

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2013
//   Pensjonsreformen – flere eldre i arbeid

Dalen, Erik (2012) Norsk Seniorpolitisk Barometer 
2012. Ledere. Oslo: Ipsos MMI.

Haga, Oddbjørn og Lien, Ole Christian (2012) 
«Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet». 
Arbeid og velferd, 2–2012, 48–59.

Lien, Ole Christian (2011) «Pensjonsreform: Hvilken 
effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?» 
Arbeid og velferd, 4–2011, 43–48.

Lien, Ole Christian (2012) «Når bør man ta ut 
alderspensjon?» Arbeid og velferd, 1–2012, 62–72.

Lillegård, Magnar og Ramm, Jorun (2010)  
Forventet antall leveår i god helse (HLY).  
Effekten av ulike helsedefinisjoner. Notater 32/2010. 
Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

SSB (2006) Nye definisjoner av utdanningsnivåer. 
SSB-magasinet. http://www.ssb.no/vis/magasinet/
slik_lever_vi/art-2006-09-14-01.html

SSB (2008) Standard for næringsgruppering. 
Korrigert utgave. Oslo/Kongsvinger: Statistisk 
sentralbyrå

SSB (2011) Standard for yrkesklassifisering 
(STYRK-08). Notater 17/2011. Oslo/Kongsvinger: 
Statistisk sentralbyrå

Wooldridge, Jeffrey M. (2003) Introductory  
Econometrics. Mason, Ohio: South-Western.

flere eldre arbeidstakere vil ha vært omfattet av nye 
regler allerede fra 62 år. Utfasing av den gamle 
AFP-ordningen i privat sektor – som blir fullført i 
2015 – vil også kunne bidra til økt sysselsetting. 
Hvis levealderen fortsetter å øke, må yngre gene-
rasjoner fortsette lenger i arbeid for å få samme 
pensjon som dagens pensjonister. Dette vil trolig 
også gi effekt på arbeidstilbudet på lengre sikt.
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Regresjonen er vektet med størrelsen på hver av 
gruppene.

Sammenligningsgrunnlaget er en mann på 63 år som 
jobbet i privat sektor uten rett til AFP, innen helse- 
og sosialsektoren og i et høyskoleyrke. Parameteres-
timatene kan tolkes som prosentpoengs forskjell fra 
dette grunnlaget.

Vedlegg
I tabellen under viser vi resultatet av regresjonsana-
lysen. Den forklarte variabelen er forskjellen mellom 
andelen som fortsatte i jobb fra 2011 til 2012 og 
andelen som fortsatte i jobb fra 2009 til 2010. 
Populasjonen er alle som var i jobb ved utgangen av 
tredje kvartal i utgangsåret og var mellom 62 og 66 
år i det andre året. Regresjonen er gjort på aggregerte 
tall for hver av variablene som er med i modellen. 

Tabell 1. Resultat av regresjonsmodell.

Variabel-
gruppe

Variabel Parameterestimat

Konstantledd  -0,6

Næring

Jordbruk, skogbruk og fiske  -1,6

Bergverksdrift og utvinning   6,1 ***

Industrien   5,1 ***

Elektrisitet, vann og renovasjon   0,0

Bygge- og anleggsvirksomhet   0,4

Varehandel, motorvognreparasjoner   1,2 *

Transport og lagring   1,7 *

Overnattings- og serveringsvirksomhet   1,6

Informasjon og kommunikasjon  -0,3

Finansierings- og forsikringsvirksomhet   5,1 ***

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting   1,1

Offentlig forvaltning  -0,4

Undervisning   1,7 ***

Personlig tjenesteyting   0,8

Ukjent næring 31,6

Yrke

Militære yrker og uoppgitt  -1,2

Ledere  -0,8

Akademiske yrker   0,6

Kontoryrker   0,8

Salgs- og serviceyrker   0,4

Bønder, fiskere mv.   3,3

Håndverkere   4,0 ***

Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.   2,3 ***

Renholdere, hjelpepleiere mv.   3,0 ***

Sektor
Offentlig sektor   1,0

Privat sektor med rett til AFP   5,5 ***

Kjønn Kvinne   0,6

Alder

62   1,2 ***

63   0,6

65  -0,3

66  -0,3

*, **, *** viser om parameteren er signifikant på henholdsvis 10  %-, 5  %- eller 1  %-nivå.
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Sammendrag
I 2011 og 2012 gikk arbeidsledigheten for første gang de siste ti årene mer ned for personer 
i 60-årene enn for personer under 60 år. Artikkelen relaterer denne nedgangen til implemen-
teringen av pensjonsreformen fra og med januar 2011, og den endelige fjerningen av sær-
reglene for eldre dagpengemottakere fra og med sommeren 2012.

Pensjonsreformen har ført til at flere personer kan gå av med pensjon fra fylte 62 år.  
I kjøl vannet av reformen er det også strammet inn i regelverket for dagpengemottakere  
over 62 år, som ikke lenger har mulighet til å motta dagpenger utover to år. Vi finner at  
begge regelverksendringer sannsynligvis har bidratt til at færre personer i 60-årene nå  
melder seg som ledige enn tidligere.

Tilveksten av nye ledige har vært lavere i 2011 og 2012 enn i årene før, både for de over  
og under 60 år, men nedgangen er større og mer entydig for de som har fylt 60 år. Sommeren 
2012 førte fjerningen av særreglene for eldre dagpengemottakere til et kraftig fall i ledigheten 
blant personer i 60-årene. Det er vanskelig å se andre klare årsaker til dette fallet enn selve 
regelverksendringen.

Vi ser også at de som slutter å melde seg ledig i langt større grad enn før pensjonsreformen 
nå mottar alderspensjon. Andelen personer i 60-årene som går fra ledighet tilbake til  
arbeid har gått noe ned de siste fire årene, men dette veies delvis opp av at flere enn  
tidligere nå kombinerer alderspensjon med arbeid. Totalt sett er derfor arbeidstilknytningen  
i denne  aldersgruppen relativt stabil.

PenSjonSreformen og arbeidSledige 
over 60 år
Av Anders Mølster Galaasen og Johannes Sørbø
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rettighetene. Siden juli 2012 gjelder maksgrensen på 
to år for alle aldersgrupper (se faktaboks). Selv om 
det ikke er noen forutsetning at man har rett på 
dagpenger for å kunne være registrert som 
arbeidsledig, vil det å miste dagpengene ofte også 
føre til at man slutter å melde seg arbeidsledig. En 
innstramming i dagpengereglene vil derfor trolig gi 
færre arbeidsledige. Det er med andre ord grunn til å 
tro at det er en sammenheng mellom begge disse 
endringene i regelverket og endringene i 
ledighetstallene for personer i 60-årene.

Samtidig er det noen insentiver som trekker i motsatt 
retning. Blant annet at dagpenger gir grunnlag for 
pensjonsopptjening. Forutsatt at man ikke allerede har 
full opptjening – det vil si 40 års opptjeningstid for 
personene i vårt utvalg, som alle er født før 1954 (jf. 
overgangsreglene i pensjonsreformen) – kan det for 
enkelte lønne seg økonomisk å utsette pensjonsuttaket i 
en periode og heller motta dagpenger. Dette for å oppnå 
en høyere pensjonsopptjening før man starter å ta ut 
pensjonen. Til dette resonnementet kommer dessuten at 
pensjonsopptjeningen for dagpengemottakere er blitt 
forbedret med pensjonsreformen (se faktaboks). 
Flertallet av personene i vårt utvalg vil imidlertid trolig 
ha tilnærmet full opptjening fra før, slik at 
opptjeningsfaktoren neppe vil være så vesentlig for 
tilpasningen totalt sett.

En faktor som derimot i prinsippet gjelder alle i vårt 
utvalg, er den nye ordningen med levealdersjustering 
av alderspensjonen (se faktaboks). Dette innebærer 
(blant annet) at den enkelte kan oppnå høyere årlige 
pensjonsutbetalinger ved å utsette pensjonsuttaket – 
noe som er ment å gi insentiver for å stå lenger i 
arbeid. For arbeidsledige kan levealdersjusteringen i 
prinsippet gi tilsvarende insentiver til å motta 
dagpenger så lenge som mulig, før man tar ut 
pensjon. I praksis vil det imidlertid variere hvordan 
og hvorvidt folk forholder seg til insentivene som 
følger av levealdersjustering, og det vil også variere 
om det faktisk lønner seg for den enkelte å vente med 
å ta ut alderspensjon (Lien 2012). Det er derfor 
usikkert om denne faktoren vil ha noen reell 
innflytelse på ledighetstallene for de eldste, selv om 
man i teorien kunne tenke seg at noen flere ønsket å 
utsette pensjonsuttaket. Det går også an å kombinere 

innledning
De siste to årene har man sett en utvikling i 
arbeidsledigheten blant personer i 60-årene som 
påkaller interesse. Både relativt og absolutt har 
ledigheten for denne aldersgruppen gått ned, og 
nedgangen er sterkere enn for personer under 60 år. 
Det siste bryter med mønsteret som har vært 
gjeldende den siste tiårsperioden, da normalen har 
vært mindre svingninger i ledighetsnivået blant de 
eldste. Denne nedgangen har skjedd parallelt med 
implementeringen av pensjonsreformen (se 
faktaboks) og deler av nedgangen vil sannsynligvis 
kunne forklares av reformen.

Det er tidligere sannsynliggjort at pensjonsreformen 
har hatt en positiv effekt på sysselsettingen generelt 
(Bakken og Bråthen 2012, Dahl og Lien 2013). 
Hovedårsaken ligger i insentivene som er bakt inn i 
det nye pensjonssystemet og som gjør det mer 
lønnsomt å stå lenge i jobb, blant annet ved at det er 
mulig å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon, 
uten at pensjonen blir redusert. Hvordan 
pensjonsreformen har påvirket arbeidsledigheten i de 
øverste aldersklassene, er et spørsmål som oss bekjent 
foreløpig ikke er blitt studert.

Med virkning fra januar 2011 har pensjonsreformen 
ført til at flere nå kan ta ut pensjon fra fylte 62 år. 
Dette kan tenkes å få konsekvenser ikke bare for 
arbeidstakere, men også for personer i den aktuelle 
aldersgruppen som står uten jobb. Det er for 
eksempel mulig å tenke seg at noen nå velger å gå av 
med alderspensjon framfor å registrere seg som 
arbeidsledige. Det å gå av med alderspensjon vil 
kanskje for mange fortone seg som et bedre 
alternativ enn å måtte melde seg arbeidsledig, med 
de krav til oppfølging og aktivitet som følger. 
Pensjonsreformen kan således ha gitt en reduksjon i 
antallet nye arbeidsledige i de eldste aldersgruppene.

Som en tilpasning til pensjonsreformen er dessuten 
de tidligere særreglene for eldre dagpengemottakere 
blitt fjernet. Før kunne dagpengemottakere over 64 
år beholde dagpengene til de fylte 67, som et unntak 
fra regelen om maksimal dagpengeperiode på to år. I 
praksis kunne det bety at en person kunne gå 
arbeidsledig fra 62 til 67, uten å miste dagpenge-
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dagpengemottak med uttak alderspensjon, men 
omfanget av dette er trolig svært lavt.

Disse forholdene kunne isolert sett tenkes å gi flere 
nye ledige i de eldste aldersgruppene, til tross for de 
nevnte «kostnadene» som følger med en status som 
ledig. Det er derfor av interesse å undersøke 
utviklingen i arbeidsledigheten for de eldste 
aldersgruppene nærmere.

Dagpenger under arbeidsløshet
Dagpenger under arbeidsløshet skal kompensere for tapt 
inntekt som følge av arbeidsløshet. Det er et krav for rett 
til dagpenger at arbeidstiden må være redusert med 
minst 50 prosent. I tillegg kommer kravene til minsteinn-
tekt, som innebærer at søkeren må ha hatt en bruttoinn-
tekt som minst tilsvarer 1,5 ganger folketrygdens grunn-
beløp (G) – det vil si ca. 123 000 kroner (G = 82 122 kro-
ner, gjeldende fra 1.5.2012). For å ha rett til dagpenger 
må søkeren også være reell arbeidssøker. Det innebærer 
å være villig til å ta ethvert arbeid som er lønnet etter 
tariff eller sedvane, å ta arbeid hvor som helst i Norge, å 
ta arbeid uavhengig av om det er på heltid eller deltid, 
samt å delta på arbeidsmarkedstiltak. For eldre personer 
vil det likevel stilles mindre strenge krav til definisjonen 
av «reell arbeidssøker». I folketrygdlovens paragraf 4–5 
heter det at «dersom alder eller tungtveiende sosiale 
hensyn knyttet til helse, omsorgsansvar for små barn 
eller pleietrengende i nær familie tilsier det, kan 
medlemmet regnes som reell arbeidssøker selv om ved-
kommende søker deltidsarbeid eller bare søker arbeid 
innenfor et begrenset geografisk område».

Pensjonsreformen – noen hovedtrekk
Pensjonsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2011. Gitt at 
man oppfyller kriteriene til opptjening, kan alderspensjon 
fra Folketrygden nå tas ut fra fylte 62 år. For å bidra til økt 
sysselsetting blant seniorer omfatter reformen i tillegg 
blant annet følgende momenter:
• Uttak av alderspensjon kan fritt kombineres med 

arbeid også i alderen 62–67 år, uten at pensjonen 
avkortes mot arbeidsinntekten.

• Uttaksreglene er innrettet slik at det skal lønne seg å 
utsette uttakstidspunktet, ved at den årlige 
pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger man venter 
med å ta ut alderspensjon.

• For mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) mellom 62 
og 66 år var det tidligere slik at pensjonen ble redusert 
om man arbeidet ved siden av pensjonen, og det er 
fortsatt slik for AFP i offentlig sektor.

• Nye skatteregler fra 2011 gjør det mer gunstig enn før å 
kombinere arbeid og alderspensjon: Med de tidligere 
skattereglene kunne marginalskatten ved å arbeide ved 
siden av pensjonen bli så høy som 55 prosent selv for 
beskjedne arbeidsinntekter. Med de nye reglene faller 
den maksimale marginalskatten til drøyt 35 prosent (før 
effekten av eventuell toppskatt) (Lien 2012)

• Hvis levealderen i befolkningen øker, innebærer 
levealdersjusteringen at framtidige generasjoner må 
arbeide noe lenger og utsette uttaket av alderspensjon 
for å få samme pensjon som dagens pensjonister.

• Nye opptjeningsregler for alderspensjon gir bedre 
økonomiske insentiver til arbeid ved at alle år i arbeid 
teller for pensjonsopptjeningen. Gamle 
opptjeningsregler ga full pensjon etter 40 år i arbeid.

(Dahl og Lien (2011))

Fjerning av særregler for eldre 
dagpengemottakere
Fram til 1. januar 2011 gjaldt egne særregler for 
dagpengemottakere over 64 år. Blant annet kunne 
personer som hadde fylt 64 år og mottok dagpenger, 
beholde disse fram til fylte 67 år, gitt at de oppfylte 
kravene til melde- og møteplikt (se faktaboks om 
dagpenger). For yngre dagpengemottakere var maksimal 
dagpengeperiode to år, forutsatt at inntekten siste 
kalenderår eller i gjennomsnitt siste tre kalenderår var 
over 2G. I tillegg telte næringsinntekt med i 
dagpengegrunnlaget for eldre dagpengemottakere, noe 
som ikke var tilfelle for yngre arbeidssøkere. Disse 
særreglene ble opphevet 1. januar 2011, som en 
tilpasning til pensjonsreformen. Samtidig ble en 
overgangsordning innført for de som da var omfattet av 
særreglene, eller som var fylt 63 år og mottok dagpenger 
per 31. desember 2010. Særreglene ble da fortsatt 
gjeldende i en overgangsperiode fram til 30. juni 2012. 
Personer i denne aldersgruppen som ble arbeidsledige 
etter 1. januar 2011 fikk dagpenger etter nytt regelverk, 
som er det samme for personer over og under 64 år.

I denne artikkelen ønsker vi derfor å besvare 
følgende spørsmål:
• Hvordan har arbeidsledigheten utviklet seg for 

aldersgruppen 60 + sammenlignet med andre 
aldersgrupper?

• Har færre personer over 60 år blitt arbeidsledige 
etter pensjonsreformen?

• Har fjerningen av særreglene for eldre 
dagpengemottakere ført til et fall i ledigheten for 
de som har gått lenge ledig?
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først dersom en bedrift må nedbemanne. Det gjør at 
ledigheten er høyest for personer i 20- og 30-årene.

Klare endringer de siste årene
For å undersøke om de nevnte regelverksendringene har 
gitt de forventede utslag, er det nødvendig å se på den 
månedlige utviklingen i ledigheten. Pensjonsreformen 
ble gjennomført fra januar 2011, mens særreglene for 
eldre dagpengemottakere ble endelig fjernet 1. juli 2012.

I figur 2 ser vi på nytt at antallet ledige har holdt seg 
mer stabilt for de over 60 år enn for de under 60 år. 
Under nedgangskonjunkturen i 2002 og 2003 økte 
ledigheten langt mer for personer under 60 år. I den 
påfølgende oppgangskonjunkturen falt ledigheten 
tilsvarende mye sterkere i denne gruppen enn for 
personer over 60. Også under finanskrisen fra 2008 var 
ledighetsveksten langt større for personer under 60 år. I 
perioden fra 2002 til 2010 har altså antallet helt ledige i 
60-årene variert langt mindre enn antallet helt ledige 
under 60 år, både i opp- og nedgangskonjunkturer.

I januar 2011 ble så pensjonsreformen innført. 
Samtidig ser vi at antallet helt ledige, for første gang 
i perioden vi ser på, begynte å falle klart mer for 
personer i 60-årene enn for personer under 60. Fra 
desember 2010 til desember 2011 falt antallet helt 
ledige i 60-årene med 14 prosent (700 personer), 

• Hvor tar arbeidsledige i denne aldersgruppen 
veien når de slutter å være ledige? Får de seg nye 
jobber, tar de ut alderspensjon eller mottar de 
andre ytelser fra folketrygden?

lav ledighet blant de over 60 år
De siste ti årene har både befolkningen og antallet 
yrkesaktive i aldersgruppen fra og med 60 år økt 
kraftig. Per 1. januar 2012 var det i Norge om lag 
400 000 personer i alderen 60–66 år. Dette er en 
økning på i overkant av 140 000 siden 1. januar 2002. 
Den sterke befolkningsveksten i denne aldersgruppen 
kommer av at de store fødselskullene fra etterkrigstida 
har passert 60 år i denne perioden. Den økte 
yrkesaktivitet i aldersgruppa henger blant annet 
sammen med at utdanningsnivået blant dagens 
60-åringer er høyere enn det var for ti år siden, og at 
også kvinnene i denne aldersgruppen har en sterkere 
tilknytning til arbeidslivet enn tidligere (Solem 2012).

Til tross for den kraftige veksten i både befolkning og 
yrkesaktivitet, har det ikke vært noen økning i antallet 
helt ledige som er i 60-årene. Som vi ser av tabell 1, har 
dette tallet holdt seg nokså stabilt gjennom perioden 
som helhet, selv om det også for denne aldersgruppen 
har variert noe med konjunkturene. Etter at 
pensjonsreformen ble innført ser vi et ganske klart fall i 
antallet ledige i 60-årene, og for første gang i perioden 
faller altså ledigheten mer enn for de under 60 år. Den 
sterke befolkningsveksten gjør at ledigheten i prosent 
av arbeidsstyrken har falt jevnt gjennom hele 
tiårsperioden for de over 60 år (figur 1).

Antallet ledige har variert langt mer for de under 60 år. 
Det henger sammen med at mange nyutdannede vil 
være ledig en periode før de kommer i arbeid, samtidig 
som det gjerne er de med kortest ansiennitet som må gå 

Forbedring av reglene for pensjons
opptjening for dagpengemottakere
Tidligere ble pensjonsopptjeningen for dagpengemottakere 
basert på utbetalt ytelse, som utgjør 62,4 prosent av inn-
tekt opp til 6 G. Etter pensjonsreformen gjelder nye regler, 
og opptjeningen for denne gruppen baseres nå på tidligere 
inntekt opp til 7,1 G. Det samme gjelder for personer som er 
delvis arbeidsledige og som mottar graderte dagpenger.

Tabell 1. Antall registrerte helt ledige i gjennomsnitt per år, etter aldersgruppe

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Under 60 år 71 055 87 886 86 671 78 536 58 372 42 101 39 050 64 771 69 917 65 174 61 977

60 år og over 4 149 4 744 4 893 4 943 4 552 3 961 3 470 4 495 4 725 4 222 3 704

i alt 75 204 92 630 91 564 83 479 62 923 46 062 42 521 69 267 74 643 69 395 65 681

Kilde: NAV
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figur 1. Antall helt ledige over 60 år (venstre akse) og helt ledige i prosent av arbeidsstyrken blant de over 60 år 
(høyre akse)
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figur 2. Utvikling i antall registrerte helt ledige over og under 60 år. Sesongjusterte tall. Indeksert. Januar 2002=100
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det vært en nedgang i antallet 60- og 61-åringer, mens 
det har vært en kraftig vekst i antallet 62- til 
67-åringer. Den sistnevnte gruppen utgjør om lag 
70 prosent av de ledige, og er de som er omfattet av 
regelverksendringene vi har sett på. En befolk-
ningsvekst på over 20 prosent for denne gruppen siden 
2008, mot en nedgang på 8 prosent for 60–61 år skulle 
tilsi at 62–67 åringene burde utgjøre en økende andel 
av de ledige over 60 år, og kanskje også at antallet 
ledige i denne alderen burde øke. Vi kan ikke se at 
dette har skjedd så langt. Det er derfor vanskelig å se 
at demografiske endringer kan ligge bak denne 
utviklingen. Derimot framstår regelverks endringene 
vi har beskrevet som en mer sannsynlig forklaring.

Størst nedgang blant menn
Figur 3 viser utviklingen i antallet helt ledige i 
60-årene for menn og kvinner separat, justert for 
normale sesongvariasjoner. Her ser vi at nedgangen i 
2011 og 2012 lar seg observere for begge kjønn, men 

mens ledigheten for de under 60 år falt med 9 
prosent. Denne utviklingen fortsatte i første halvår 
2012, og kulminerte sommeren 2012 da vi fikk et 
nytt kraftig fall i antallet helt ledige over 60 år. Det 
siste fallet sammenfaller i tid med fjerningen av 
overgangsordningen for eldre dagpengemottakere.

Man kunne tenke seg at utviklingen beskrevet over var 
drevet fram av demografiske endringer. For eksempel 
hvis befolkningsgrunnlaget i aldersgruppen over 60 
ble redusert sammenliknet med yngre årskull. Det 
motsatte er imidlertid tilfelle. Vi ser en nedgang i 
ledigheten blant de eldste til tross for at både 
befolkningen og yrkesaktiviteten for denne 
aldersgruppen fortsetter å øke. Vi har riktignok ikke 
analysert den eventuelle betydningen av interne 
forskyvninger mellom enkeltstående årskull, men på 
et overordnet nivå ser ikke befolkningsutviklingen ut 
til å kunne være den drivende faktoren med hensyn til 
den utviklingen vi har vist over. De siste fire årene har 

figur 3. Utviklingen i antallet helt ledige på 60 år eller mer etter kjønn. Sesongjusterte tall

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

jan. 0
2 

juli. 
02 

jan. 0
3 

juli. 
03 

jan. 0
4 

juli. 
04 

jan. 0
5 

juli. 
05 

jan. 0
6 

juli. 
06 

jan. 0
7 

juli. 
07 

jan. 0
8 

juli. 
08 

jan. 0
9 

juli. 
09 

jan. 1
0 

juli. 
10 

jan. 1
1 

juli. 
11 

jan. 1
2 

okt. 1
2 

Menn Kvinner 

Kilde: NAV



78

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2013
//   Pensjonsreformen og arbeidsledige over 60 år

forutsetninger (beskrevet innledningsvis) kunne 
kommet bedre ut økonomisk ved sistnevnte alternativ.

Figur 4 gir støtte til en slik tolkning. Her ser vi ikke på 
beholdningstall, men på tilveksten av nye ledige over 
60 år de siste 4 årene, fordelt på enkeltmåneder. Denne 
har vært lavere i 2011 og 2012 (etter pensjonsreformen) 
enn i 2009 og 2010. Også blant personer under 60 år 
har tilveksten av nye ledige vært lavere etter pensjons-
reformen, men reduksjonen er sterkest og mer konsi-
stent blant de eldste. En mulig forklaring kunne være at 
de over og under 60 år har noe ulik yrkesbakgrunn. 
Ledigheten har for eksempel blitt betydelig lavere for 
bygge- og anleggsarbeidere de to siste årene, og dersom 
en større andel av personer i 60-årene jobber i bygge- 
og anleggsnæringen kunne dette være med på å forklare 
hvorfor de har hatt en bedre utvikling i ledigheten. Det 
motsatte er imidlertid tilfellet. Vi har heller ikke klart å 
finne noen forskjeller av betydning ved å se på 
aggregerte data over yrke og næring.

Dette støtter dermed ytterligere opp under hypotesen 
om at de omtalte regelverksendringene – som 
primært berører de eldste arbeidsledige – har gitt 
personer i 60-årene en redusert tilbøyelighet til å 
melde seg som arbeidsledig.

den var klart sterkest for menn. Ledigheten svinger 
da også klart mest blant menn gjennom hele 
perioden. Dette henger sammen med at det er flest 
menn som jobber i bygge- og anleggsnæringen og 
industrien, hvor ledigheten svinger mer med 
konjunkturene, mens kvinner i større grad jobber i 
offentlig sektor. Ledigheten svinger også mest blant 
menn for ledige under 60 år (tall ikke vist).

færre nye ledige over 60 år etter 
pensjonsreformen
Pensjonsreformen har ført til at flere kan gå av med 
alderspensjon fra fylte 62 år. Dette kan bety at 
personer som har muligheten til det, nå i større grad 
velger å gå av med alderspensjon i stedet for å 
registrere seg som arbeidsledig. For mange vil trolig 
pensjoniststatusen oppleves som mer akseptabel enn 
en status som arbeidsledig. Statusen som arbeidsledig 
krever dessuten oppfølging og aktivitet fra den 
enkelte, blant annet i form av å sende meldekort til 
NAV annenhver uke. Kombinert med kravet om å 
være en «reell arbeidssøker» (se faktaboks), kan disse 
forholdene medvirke til at personer over 62 
foretrekker å ta ut alderspensjon fremfor å søke 
dagpenger, til tross for at enkelte under visse 

figur 4. Tilgang nye helt ledige som er 60 år eller eldre
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dagpengereglene som står bak fallet i ledigheten sist 
sommer. Utviklingen skiller seg også klart fra 
utviklingen blant personer under 60 år, hvor antallet 
ledige med arbeidssøkerperiode på mer enn to år holdt 
seg stabilt på om lag 5 700 personer gjennom hele 
sommeren 2012. Det kraftige fallet i antall ledige med 
minst to år som arbeidssøkere gjenfinnes heller ikke i 
tidligere juli-måneder når vi ser på de fra 60 år og opp, 
og virker derfor å være direkte relatert til 
regelverksendringen som trådte i kraft sommeren 
2012. Det kan også føyes til at hele nedgangen i denne 
gruppen kom blant dagpengemottakere. Ikke alle 
arbeidsledige mottar dagpenger, og blant de ledige 
med lang varighet (over to år) som ikke mottok 
dagpenger, observeres ingen tilsvarende nedgang.

endrede dagpengeregler gir færre ledige?
De nevnte særreglene for eldre dagpengemottakere 
ble helt fjernet først fra juli 2012. Dersom også 
denne endringen har bidratt til reduksjonen i antall 
ledige over 60 år, skulle vi forvente å finne en særlig 
stor nedgang blant de som i juli 2012 hadde vært 
arbeidssøkere i mer enn to år.

Antallet helt ledige over 60 år med mer enn to års 
arbeidssøkervarighet falt kraftig i både juli og august 
2012, etter å ha holdt seg stabilt siden høsten 2008 
(figur 5). I alt falt antallet ledige med 380 (-28 %) 
personer i denne gruppen fra juni til august 2012. 
Dette fallet forklarer dermed hele nedgangen i 
ledigheten for de over 60 fra juni til august, noe som 
styrker hypotesen om at det er endringen i 

figur 5. Antall registrerte helt ledige med arbeidssøkervarighet over to år, etter alder. Sesongjusterte tall. Indeksert. 
Januar 2008=100
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likevel lavere i 2012 enn i 2009 og 2010, selv om 
andelen har gått noe opp det siste året.

En del av forklaringen på at vi ser en slik nedgang i 
andel som kommer tilbake i arbeid, kan være at man 
i starten av perioden hadde en høyere andel 
permitterte blant de ledige. Permitterte har gjerne en 
sterkere tilknytning til arbeidslivet, siden de fortsatt 
har en arbeidsgiver. Dermed vil trolig flere av dem 
gå tilbake til jobb, sammenliknet med andre ledige. 
Tar man dette med i betraktning, blir det etter vårt 
skjønn rimelig å si at arbeidstilknytningen for gruppa 
som helhet har vært nokså stabil, men for å vurdere 
dette nærmere kreves en mer fininndelt analyse.

I alt var om lag 60 prosent av de som sluttet å 
registrere seg som helt ledig i juli 2012 tilbake i jobb 
i oktober. Av disse var det 45 prosent som 
kombinerte arbeid med pensjon eller arbeidssøking. 
Man kunne kanskje vente at andelen i arbeid skulle 
vært lavere, ettersom mange av de arbeidsledige 
60-åringene har gått lenge ledig og kanskje vil møte 
skepsis hos arbeidsgivere fordi de snart kan gå av 
med pensjon. En andel på 60 prosent tilbake i arbeid 
er imidlertid vel så høy som for yngre arbeidssøkere. 
Det kan tyde på at skepsisen blant arbeidsgivere ikke 
er så stor. Et viktig moment her er nok også at 
arbeidsledige i 60-årene relativt sett er en ganske 
sterk gruppe, fordi mange av de med dårligst helse 
på dette tidspunktet av livsløpet vil være gått over i 
uførepensjon. I tillegg vil mange av de ledige over 

flere går av med alderspensjon
Det er altså en klar tendens til at stadig færre 
personer over 60 år er registrert som helt ledige. Et 
relevant spørsmål er dermed hvor de som har sluttet 
å være ledige har «tatt veien». I figur 6 har vi tatt 
utgangspunkt i alle som var 60 år eller mer og som 
sluttet å være registrert som helt ledige i løpet av juli 
2009, og observert deres arbeidsmarkedsstatus tre 
måneder senere. Det samme er gjort for de 
tilsvarende gruppene i juli 2010, 2011 og 2012.

Det vanligste scenarioet for personer over 60 år som 
slutter å være registrert som helt ledige, er å gå inn i 
en periode som «delvis ledig», altså en kombinasjon 
av å være arbeidssøker og jobbe deltid. Den nest 
vanligste statusen er å være kun i arbeid. Andelen 
som kun er i arbeid tre måneder etter at de sluttet å 
være helt ledige, har gått markant ned fra 2009 til 
2012. Denne tendensen veies imidlertid delvis opp 
av at flere nå kombinerer arbeid med alderspensjon 
– en mulighet som fra og med 2011 har vært åpen for 
alle over 62 år, gitt at de har tilstrekkelig opptjening. 
Totalt sett er andelen som kommer tilbake i arbeid 

figur 6. Personer som sluttet å være registrert som  
helt ledige i juli, etter år og arbeidsmarkedsstatus  
tre måneder senere. Prosent
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Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret 
(Aaregisteret)
Opplysningene om arbeid i denne artikkelen er hentet fra 
Aa-registeret, et register som administreres av NAV, og 
som viser knytningen mellom arbeidstakere og arbeids-
givere i Norge. Alle arbeidsforhold med minst fire timers 
gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke skal registreres i 
Aa-registeret. Det er videre et kriterium at arbeids-
forholdet skal vare i mer enn seks dager. Personer med 
midlertidig fravær på mer enn 14 dager skal med unntak 
for ferie, arbeidstidsordning og sykefravær, meldes ut av 
registeret. Kvaliteten på opplysningene i Aa–registeret 
kan påvirkes av forsinkelser i meldingsgangen fra 
arbeidsgiver til registeret. Selvstendig næringsdrivende 
er ikke registrert i Aa-registeret. Vi har således ikke 
opplysninger om disse.
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arbeidsmarkedstiltak og en liten andel til 
kombinasjoner av mer enn to ulike statuser. Om lag 
en tiendedel av personene lar seg ikke gjenfinne i 
registrene til NAV (tall ikke vist).

Særlig menn tar ut alderspensjon
Ser vi på utviklingen over tid for menn og kvinner 
separat, blir det klart at mønsteret er veldig forskjellig. 
Blant kvinner (figur 7) er endringene gjennom 
perioden langt mindre markante enn blant menn (figur 
8). Den store veksten i andelen som tar ut alders-
pensjon er det mennene som har stått for, men også 
blant kvinner ser vi en viss økning i antallet som 
kombinerer arbeid med alderspensjon. Blant menn har 
andelen som kun er i arbeid blitt halvert fra 30 til 15 
prosent, mens den tilsvarende andelen blant kvinner 
har vært stabil rundt 15 prosent hele perioden. Det at 
menn i større grad har benyttet seg av muligheten til å 
ta ut alderspensjon, mens kvinner i større grad har 
status som delvis ledig, skyldes trolig at det er færre 
av disse kvinnene som har tilstrekkelig opptjening for 
å kunne ta ut alderspensjon. I tillegg kan det tenkes at 
flere av dem har jobbet deltid også tidligere i 
arbeidslivet, og har en type yrkeserfaring som gjør 
dem mer aktuelle for deltidsarbeid.

62 år nå kunne gå av med alderspensjon. Det gjør at 
de som fortsatt melder seg ledig trolig er motiverte 
for å komme tilbake i arbeid.

En annen interessant endring som fremgår av figur 6, 
er den jevne økningen i andelen som tar ut alders-
pensjon. Denne utviklingen er helt i tråd med den 
generelle tendensen til at flere etter pensjonsreformen 
tar ut alderspensjon tidlig (Dahl og Lien 2013), og 
støtter ytterligere opp under tolkningen av pensjons-
reformen som en hovedårsak til nedgangen i antall 
ledige i 60-årene.

Det at pensjonsreformen ser ut til å ha ført til færre 
arbeidsledige over 60 år, og at flere av de som slutter 
å være arbeidsledige nå går over på alderspensjon, 
kan tyde på at tryggheten og stabiliteten ved å motta 
alderspensjon overskygger eventuelle økonomiske 
gevinster ved å utsette pensjoneringstidspunktet for 
denne gruppen.

Det bør legges til at ikke alle mulige «statuser» er tatt 
med i figur 6 – som dermed heller ikke summerer 
opp til 100 prosent. En liten andel av de som har vært 
helt ledige går til uførepensjon, en liten andel går til 

figur 7. Kvinner som sluttet å være registrert som  
helt ledige i juli, etter år og arbeidsmarkedsstatus  
tre måneder senere. Prosent

Kilde: NAV

figur 8. Menn som sluttet å være registrert som  
helt ledige i juli, etter år og arbeidsmarkedsstatus  
tre måneder senere. Prosent
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avslutning
Ut fra dataene vi har benyttet i denne analysen ser 
det ut til at pensjonsreformen har ført til at færre 
personer over 60 år melder seg ledig enn tidligere. Vi 
ser også at en høy andel av de som slutter å være 
ledig kommer tilbake i jobb, og dette ser ikke ut til å 
ha endret seg etter pensjonsreformen. Dahl og Lien 
(2013) sannsynliggjør at pensjonsreformen har ført 
til økt sysselsetting blant personer over 60 år. 
Dersom det er riktig at arbeidstilknytningen blant 
ledige over 60 år også har styrket seg noe etter 
pensjonsreformen, kan det se ut til at 
pensjonsreformen har bidratt i ønsket retning. Det vil 
imidlertid være nyttig å jobbe videre med dette 
temaet, gjerne ved bruk av individdata. Både for å få 
mer detaljert kunnskap om ulike undergrupper, for 
eksempel om det er forskjell på hvor mange som 
kommer i jobb når vi ser på varighet som 
arbeidssøker og andre kjennetegn. Det ville også 
vært interessant å foreta en mer spesifikk 
effektanalyse av endringen i dagpengeregelverket, og 
hvordan denne påvirker tilpasningen på 
arbeidsmarkedet.
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