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SAMMENDRAG

Norsk økonomi har vært inne i en oppgangskonjunktur siden våren 2003. Dette har ført til en sterk nedgang i den regis-
trerte arbeidsledigheten, og vi må 20 år tilbake i tid for å finne like lavt ledighetsnivå som dagens. Ved utgangen av
november var 38 400 registrert som arbeidsledige hos NAV, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig med at arbeidsledigheten har gått ned, har det vært en sterk økning i sysselsettingen. Hittil i år har det i gjennom-
snitt vært 2 430 000 sysselsatte, eller 76 000 (3,2 %) flere enn i tilsvarende periode 2006. Veksten i sysselsettingen har kom-
met i praktisk talt alle næringer. Størst har sysselsettingsveksten vært innenfor undervisning og bygg og anlegg.

NAVs bedriftsundersøkelse, som ble gjennomført i høst, bekrefter at det nå er meget høy etterspørsel etter arbeids-
kraft. Mangelen på arbeidskraft summerer seg til 132 400 personer. Dette innebærer at det nå er betydelige rekrutterings-
problem i store deler av næringslivet.

Mangelen på arbeidskraft har ført til rekordhøy arbeidsinnvandring til Norge. Innvandring fra Polen og andre østeu-
ropeiske land har bidratt til å begrense mangelen på arbeidskraft, særlig innen bygg og anlegg, deler av industrien og pri-
vat tjenesteyting. Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det hittil i år er en økning på 38 prosent i antallet innvilgede
arbeidstillatelser til innvandrere fra nye EU-land sammenlignet med fjoråret. 

En hovedutfordring for NAV er å få flere av dem som av helsemessige eller andre årsaker er i randsonen av arbeids-
markedet ut i jobb. Denne gruppen utgjør en betydelig ressurs og kan bidra til redusere det økte behovet for arbeidskraft.
Ifølge en annen artikkel i denne rapporten, var det ved utgangen av 2006 om lag 580 000 årsverk som var tapt for
arbeidsmarkedet på grunn av arbeidsledighet eller redusert arbeidsevne. Antallet registrerte arbeidssøkere er imidlertid
så lavt at de i begrenset grad kan bidra til å dekke det udekte behov for arbeidskraft.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forventer at arbeidsledigheten vil fortsette å falle og at sysselsettingen vil øke til neste
år. For 2008 anslår vi at den registrerte ledigheten vil gå ned med 8 000 og at sysselsettingen vil øke med 50 000,
sammenlignet med årets nivå. I gjennomsnitt forventer vi at den registrerte ledigheten vil bli 38 000 i 2008, noe som
utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. 

I våre prognoser har vi lagt til grunn at det vil bli et vendepunkt på arbeidsmarkedet 2. halvår 2008. Den registrerte
arbeidsledigheten vil dermed gå noe opp slik at antallet vil ligge på 42 000 i gjennomsnitt i 2009, eller 4 000 høyere enn
i 2008. Sysselsettingsveksten forventer vi vil svekkes, slik at sysselsettingen blir omlag 20 000 høyere enn i 2008

Utviklingen på arbeidsmarkedet

38 400 ARBEIDSLEDIGE VED UTGANGEN AV
NOVEMBER

Høykonjunkturen i norsk økonomi har ført til at den regis-
trerte ledigheten har gått sterkt ned de siste årene, se figur
1. Ved utgangen av november var det 38 400 helt arbeids-
ledige. Dette tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Fram
til og med november i år har den sesongkorrigerte arbeids-
ledigheten gått ned med 21 prosent. Til sammenligning
var nedgangen i tilsvarende periode i fjor på 29 prosent. 

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk Sentral-
byrå bekrefter inntrykket av et ytterligere tilstrammet
arbeidsmarked. Fra 3. kvartal i fjor til samme kvartal i år
var nedgangen i arbeidsledigheten på 24 prosent.

76 000 FLERE SYSSELSATTE 

Høykonjunkturen som norsk økonomi over en lengre periode
har vært inne i, har ført til en sterk vekst i sysselsettingen.
Siden 3.kvartal 2003 har den årlige sysselsettingsveksten i
gjennomsnitt vært på 43 300 personer. I løpet av det siste året
har sysselsettingsveksten blitt vesentlig høyere. Ifølge AKU
har det i gjennomsnitt vært 76 000 flere sysselsatte de tre før-
ste kvartalene i år enn i tilsvarende periode i fjor.  
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Figur 1: 
Utviklingen i antall registrerte ledige, summen av
registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere og
arbeidsledige målt ved AKU. Sesongjusterte tall1

januar 1998–november 2007.

KILDE: NAV OG SSB

1 For arbeidsledige målt ved AKU er det benyttet 3 måneders glidende
gjennomsnitt.



En særlig sterk vekst i sysselsettingen hadde kvinner i
alderen 55–74 år. I denne gruppa var det en økning på
15 000 personer, noe som tilsvarer en vekst på 8 prosent.
Arbeidsstyrken (summen av de sysselsatte og arbeids-
ledige) økte også i den samme perioden. I alt var økningen
på 51 000 personer. 

Når vi ser på sysselsatte fordelt på næring, har det vært
størst vekst innen undervisning og bygg og anlegg, med
henholdsvis 21 000 og 15 000 personer. I likhet med hva
som har blitt observert ved tidligere høykonjunkturer, går
sysselsettingen tilbake innenfor jordbruk, skogbruk og
fiske. Nedgangen var på 8 000 personer (10 %) i denne
perioden. Helse- og sosialtjenester har i likhet med vare-
handel, hotell- og restaurantvirksomhet hatt en marginal
økning sysselsettingen. 

HØY ETTERSPØRSEL ETTER ARBEIDSKRAFT

Antallet ledige stillinger har nå over en lengre periode lig-
get på et høyt nivå, se figur 3. Ikke siden 1998 har NAV
registrert et så høyt antall ledige stillinger annonsert i
media. Samtidig har også tilgangen av ordinære arbeids-

søkere ligget på et stabilt lavt nivå det siste halve året.
Dette bekrefter bildet av et stramt arbeidsmarked. 

De siste tre månedene er det særlig innenfor yrkesgruppen
barne- og ungdomsarbeid at tilgangen av ledige stillinger 
har økt mye sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Også innenfor undervisning og ledelse har det vært en sterk
økning i ledige stillinger den samme perioden.

MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT

Høstens bedriftsundersøkelse bekrefter inntrykket av at
arbeidsmarkedet har strammet seg ytterligere til i løpet av
høstmånedene (se egen artikkel i denne publikasjonen).
Svært mange bedrifter melder om store rekrutterings-
problem og høye sysselsettingsforventninger. Av Tabell 1
går det fram hvor stor den estimerte mangelen på arbeids-
kraft er innenfor ulike yrkesgrupper, samt hvilken yrkes-
bakgrunn de registrerte ledige hadde. Ved å se på forhold-
stallet mellom mangelen på arbeidskraft og de registrerte
ledige, går det klart fram at det økte behovet for arbeids-
kraft bare delvis kan dekkes ved å rekruttere arbeidsledige.
En del av de arbeidsledige besitter heller ikke de kvalifika-
sjonene som arbeidsgivere etterspør. Spesielt gjelder dette
innenfor konjunkturfølsomme yrker som industri og bygg
og anlegg, hvor en stor del av de arbeidsledige er ufaglærte
mens arbeidsgiverne mangler faglært arbeidskraft.  

REKORDSTOR ARBEIDSINNVANDRING

Arbeidsinnvandringen til Norge har økt betydelig de siste
årene. Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at i perioden 
1. januar til 31. oktober i år fikk 68 200 personer fra de
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nye EU-landene arbeidstillatelse (EU-12 )2. Dette tilsvarer
en økning på 18 800 sammenlignet med samme periode i
fjor. Av arbeidstillatelsene som har blitt innvilget hittil i
år, utgjorde polske arbeidere den største andelen med 69
prosent. Men også litauere, med en andel på 17 prosent,
har bidratt til den økte arbeidsinnvandringen.

Bygg og anlegg er den næringen som tar imot flest
arbeidsinnvandrere. 28 prosent av arbeidsinnvandrerne
jobber i denne næringen. Også i industrien er import av
arbeidskraft vanlig, og 14 prosent av arbeidsinnvandrerne
har hittil i år begynt å jobbe her. I tillegg har 19 prosent av
arbeidsinnvandrerne gått til firma som driver med formid-
ling og utleie av arbeidskraft, og en stor andel av disse blir
trolig leid ut til enten bygg og anlegg eller industri.

FLERE MED HELSEPROBLEM KOMMER NÅ I ARBEID

Både i første og andre kvartal i år var det totale sykefravæ-
ret noe lavere enn tilsvarende perioder i fjor. I 2.kvartal i år
var det totale sykefraværet på 6,5 prosent, mot 6,6 prosent
i fjor. Nedgangen har vært større for menn enn for kvinner,
og svakere for de yngre enn de eldre arbeidstakerne.  

Ved utgangen av november var det registrert 80 800 yrkes-
hemmede hos NAV. Dette innebærer en nedgang på 6 100
sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig kommer
en større andel av de som avslutter attføring i arbeid. Dette
viser at høykonjunkturen som norsk økonomi nå har vært
inne i over en lengre periode, også har ført til at personer som
befinner seg i randsonen av arbeidslivet har fått jobb. 

Per 3.kvartal i år mottok 331 500 personer en eller
annen form for uføreytelse. Dette utgjorde 11 prosent av
befolkningen mellom 18 og 67 år. Det har lenge vært en
jevn økning i andelen som mottar ulike former for uføre-
ytelser. I 3. kvartal i 1998 var denne på 8,8 prosent. Mye
av økningen kan tilskrives demografiske forhold. Alders-
sammensetningen har siden 1998 endret seg slik at de
eldre aldersgruppene utgjør en stadig større andel av den
totale befolkningen. 

For en nærmere redegjørelse om hvor mange årsverk
som går tapt for arbeidsmarkedet, se artikkelen «580 000
tapte årsverk» i denne publikasjonen.

INTERNASJONAL UTVIKLING

Kinesisk økonomi har over flere år hatt en årlig vekst i
bruttonasjonalproduktet (BNP) på over 10 prosent. Den
økonomiske framgangen til Kina har også bidratt til den
høye veksten i de industrialiserte landene. Deler av den
arbeidskraftintensive industrien som tidligere var i Europa
og USA, er nå lokalisert i Kina der varene blir produsert
til lavere kostnader. Dette har muliggjort en lavere pris-
stigning og dermed økt kjøpekraft for europeiske og ame-
rikanske forbrukere. Det er imidlertid en reell fare for at
den sterke veksten i Kina vil føre til en overoppheting av
landets økonomi, noe som kan resultere i tiltakende infla-
sjon. For å motvirke dette og dempe etterspørselsveksten,
har sentralbanken i landet innført høyere reservekrav og
satt opp renta. Det er også ventet at renta vil bli satt ytter-
ligere opp, og mange analytikere peker nå på nødvendig-
heten av å la den kinesiske valutaen styrke seg ytterligere.
På bakgrunn av dette er det derfor ventet at veksten i Kina
vil dempes noe i tiden framover.

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Tabell 1: 
Mangel på arbeidskraft høsten 2007 etter yrkesgruppe, sammenlignet med antallet helt arbeidsledige ved
utgangen av november 2007. 

Mangel 2007 Helt arbeidsledige november 2007 Mangel per arbeidsledig

Ledere 750 727 1,0
Ingeniør- og ikt-fag 15 850 1 260 12,6
Undervisning 200 1 044 0,2
Akademiske yrker 600 929 0,6
Helse, pleie og omsorg 3 700 2 912 1,3
Barne- og ungdomsarbeid 2 150 1 781 1,2
Meglere og konsulenter 7 300 2 098 3,5
Kontorarbeid 3 650 4 040 0,9
Butikk- og salgsarbeid 3 500 4 006 0,9
Jordbruk, skogbruk og fiske 1 550 846 1,8
Bygg og anlegg 22 850 3 009 7,6
Industriarbeid 37 950 4 252 8,9
Reiseliv og transport 25 750 3 877 6,6
Serviceyrker og annet arbeid 4 600 4 361 1,1

132 400 38 434 3,4

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE HØSTEN 2007

2 Med EU-12 menes de 12 siste medlemslandene i EU. Det vil si Polen, Litauen,
Slovakia, Latvia, Romania, Estland, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Slovenia, Malta
og Kypros.



I USA har det de siste månedene vært usikkerhet knyt-
tet til om problemene innenfor finanssektoren vil forplante
seg videre i økonomien. Banker og finansinstitusjoner har
måttet tåle store tap som følge av at en del lånetakere har
problemer med å betjene sine boliglån. Det er knyttet stor
usikkerhet til hvorvidt boligprisene i USA vil falle ytterli-
gere, og hvilke konsekvenser dette kan få. Sentralbanken
i USA har satt ned styringsrenta med i alt 0,75 prosent på
de to siste rentemøtene, hovedsakelig av bekymring for
hvilke konsekvenser problemene på boligmarkedet og i
kredittmarkedene kan få for realøkonomien. Det er nå stor
sannsynlighet for at amerikansk økonomi vil gå inn i en
periode med merkbart svakere økonomisk vekst. En sva-
kere økonomisk utvikling i USA vil også føre til en sva-
kere utvikling i andre deler av verden hvor eksport til
USA utgjør en stor del av inntektene for næringslivet.

Euroområdet har over en lengre periode vært inne i en
oppgangskonjunktur. Foreløpige tall for 3.kvartal i år viser
en vekst i BNP på 2,6 prosent fra 3. kvartal i fjor. Den øko-
nomiske veksten har ført til at arbeidsledigheten har falt fra
ni prosent i første halvår av 2005 til 7,3 prosent i september
i år. Det stramme arbeidsmarkedet har til nå ikke gitt seg
utslag i økt lønnsvekst. Det er imidlertid ventet at den sterke
etterspørselsveksten etter arbeidskraft etter hvert vil slå ut i
høyere lønnsvekst. Dette vil bidra til å dempe sysselset-
tingsveksten og nedgangen i arbeidsledigheten. 

Siden markedene for kreditt er globale, har også euro-
peiske banker fått merke konsekvensene av misligholdte
lån i USA. Dette har ført til at avviket mellom utlånsrenta
og styringsrenta til den europeiske sentralbanken har vært
unormalt stort. Pressede marginer hos bankene og økt
risiko forbundet med utlån er forklaringen på dette.
Urolighetene på finansmarkedene og usikkerheten rundt
utviklingen i USA, i tillegg til tall som indikerer lavere
ordreinngang, bidrar til en økende pessimisme i eurosonen.
I Tyskland regner analytikere og industribedrifter med at
den økonomiske veksten vil svekke seg noe i tiden fram-
over, til tross for at nåsituasjonen er svært god. Det er sær-
lig situasjonen i USA som uroer, og en eventuell tilbake-
gang der vil også få konsekvenser for europeisk økonomi.

UTVIKLINGEN I NORGE

Norge har over en lengre periode vært inne i en høykon-
junktur med økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet.
Vi må 20 år tilbake i tid for å finne et tilsvarende nivå på
arbeidsledigheten. Høykonjunkturen har vært drevet av
økte investeringer i virksomheter både innenfor industri
og oljevirksomhet. Økt import fra lavkostland som Kina
har bidratt til å holde inflasjonen nede. Dette har bidratt til
at Norges Bank har kunnet holde en lav rente, noe som
igjen har gitt økt kjøpekraft og dermed økt etterspørsel
etter varer produsert innenlands. Den lave renta har, i til-
legg til sterkt stigende boligpriser, også stimulert til økt
igangsetting av nye bygg til både nærings- og boligformål.

I den siste tida har også norske banker fått merke ring-
virkningene av kredittproblemene i USA. Norges Bank
har nedjustert sine renteprognoser for det kommende året
som følge av usikkerheten i internasjonal økonomi og en
sterkere kronekurs enn tidligere antatt. Styringsrenta vil
mest sannsynlig bli satt opp til 5,25 prosent i et av de nær-
meste rentemøtene, og bli liggende på det nivået ut 2008.
I likhet med europeiske banker har kredittproblemene ført
til økt differanse mellom rentenivået i norske banker og
styringsrenten til Norges Bank. Dersom problemene i
USA vedvarer, er det grunn til å tro at denne differansen
vil kunne forsette å øke.

UTVIKLINGEN FRAMOVER  

Den høye aktiviteten i norsk økonomi ser ut til å fortsette
den nærmeste tida. Høstens bedriftsundersøkelse bekrefter
inntrykket av at arbeidsmarkedet har strammet seg kraftig
til det siste året. Bedriftene kan melde om svært høye sys-
selsettingsforventninger og store rekrutteringsproblem.
Det er særlig mangel på personer med ingeniør- og ikt-bak-
grunn, samt fagarbeidere i industrien og i bygg og anlegg.

Det tok relativt lang tid før den høye etterspørselen etter
arbeidskraft resulterte i økt lønnsvekst i denne høykon-
junkturen. Arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene
kan nok forklare mye av dette. Det er nå tegn til at produk-
tivitetsveksten er i ferd med å avta. Sammen med økte
lønnsutgifter og en sterk kronekurs vil dette på sikt dempe
etterspørselsveksten etter arbeidskraft. Lønnsomheten i
bedriftene er imidlertid fortsatt god. Arbeidstakerne har i
de siste årene fått en gradvis mindre andel av bedriftenes
inntekter. Dette gjør at bedriftene vil kunne tåle en noe
høyere lønnsvekst en periode framover.

Foreløpig er det ingen tegn til at arbeidsledigheten vil
stige med det første. Arbeidsledigheten har falt markert i
løpet av det siste året og den registrerte arbeidsledigheten
utgjorde 1,6 prosent av arbeidsstyrken i november, en
nedgang på 0,5 prosentenheter sammenlignet med samme
måned i fjor. 

NAV forventer fortsatt en høy økonomisk vekst det
kommende året, men trolig noe lavere enn vi har hatt de
siste årene. 

Det er nå tegn som kan tyde på at amerikansk økonomi
står overfor en periode med svakere utvikling. Fortsatt fal-
lende boligpriser og vedvarende uro på kredittmarkedene,
som etter hvert vil føre til lavere privat konsum, er hoved-
grunnene til dette. Veksten i Europa har i stor grad vært
drevet av økt eksport, da særlig fra Tyskland, og lavere
økonomisk vekst i USA vil føre til lavere eksport i euro-
peiske land. Det er også tegn til at veksten i ordreinn-
gangen for industrien i Tyskland er i ferd med å flate ut.
Den sterke veksten i Kina, som i stor grad har vært
eksportdrevet, vil også bli påvirket av konjunkturutvik-
lingen hos handelspartnerne. Lavere vekst internasjonalt
vil også bety lavere vekst her i landet. På den annen side
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bidrar framvoksende økonomier som Kina og India til at
etterspørselen etter råvarer og olje øker, noe som vil føre
til økte inntekter for Norge. 

NAV forventer en fortsatt økt sysselsetting og nedgang
i arbeidsledigheten det kommende året. Den siste tids høy-
konjunktur har blant annet vært drevet fram av en høy
vekst i investeringene, særlig innenfor oljenæringen. Det
kan etter hvert bli en svak svekkelse i aktiviteten innenfor
byggenæringa. Dette må sees i sammenheng med høyere
rentenivå og lavere prisvekst på boliger. Statistikk over
igangsetting av nye bygg tyder på at den sterke veksten i
byggenæringen nå er i ferd med å avta. En sterk økning i
investeringer innenfor oljenæringen i prognoseperioden
vil imidlertid bidra til å holde den innenlandske aktivite-
ten på et høyt nivå. SSB anslår at investeringer innenfor
olje og gass vil bli 119,2 milliarder i 2008, en økning på
1,7 milliarder sammenlignet med anslaget for 2007. 

Et stramt arbeidsmarked har i andre perioder ofte gitt seg
utslag i sterk økning i lønnsveksten. Det er også mye som
tyder på at det samme er i ferd med å skje i denne høykon-
junkturen. Høyere lønnskostnader vil, så lenge produktivi-
tetsveksten ikke blir like sterk, redusere marginene til bedrif-
tene. Dette vil etter hvert medvirke til å dempe etterspørselen
etter arbeidskraft. Et høyere rentenivå vil også føre til at for-
bruksveksten, som har vært meget høy de siste årene, vil avta. 

Våre prognoser for 2008 tilsier at arbeidsledigheten vil
fortsette å gå ned i første del av 2008, men at vi vil få et

vendepunkt på arbeidsmarkedet i løpet av andre halvår. 
I gjennomsnitt vil arbeidsledigheten likevel ligge på et
lavere nivå enn i inneværende år. Vi anslår at den regis-
trerte ledigheten i gjennomsnitt vil bli på 38 000 i 2008, en
nedgang på omtrent 8 000 i forhold til årets nivå. Dette
utgjør omtrent 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Sysselsettingen økte med 78 000 personer fra 3. kvartal
i fjor til 3. kvartal i år. NAV forventer fortsatt økt syssel-
setting for 2008, men noe lavere vekst enn i år. I gjennom-
snitt venter vi at 50 000 flere personer vil være i arbeid
sammenlignet med i år. 

For 2009 anslår vi at den økonomiske veksten vil bli
noe svakere enn det den har vært de siste årene. En svak-
ere utvikling internasjonalt og en tiltakende innenlandsk
lønnsvekst er hovedgrunnene til dette. I tillegg vil en
eventuell styrking av krona bidra til å redusere eksport-
bedriftenes lønnsomhet. NAV venter at det i gjennomsnitt
vil være 42 000 registrerte ledige i 2009, en økning på
4 000 i forhold til anslaget for 2008. Sysselsettingen vil
fortsette å øke, og antas å bli i gjennomsnitt 20 000 høy-
ere i 2009 enn i 2008. 

Det er stor usikkerhet knyttet til disse anslagene. En
høyere lønnsvekst eller en sterkere krone enn vi har lagt til
grunn vil kunne gi lavere sysselsettingsvekst og høyere
arbeidsledighet enn våre prognoser. På den annen side vil
en mer positiv utvikling i USA og internasjonalt enn vi har
antatt, kunne gi høyere vekst også her hjemme.

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Tabell 2: 
Arbeids- og velferdsdirektoratet sin vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2007, 2008 og 2009.
Forutsetninger om tiltaksnivået. Faktiske tall for 2006.

2006 2007 2008 2009

Registerte arbeidsledige (personer) 62923 46000 38000 42000
Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,6 % 1,9 % 1,5 % 1,7 %
Tiltaksplasser (ordinære arbeidssøkere) 101391 113002 113003 113003

Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken) 3,5 % 2,5 % 2,1 % 2,2 %

1 For 2006 er det brukt gjennomsnittlig antall personer i tiltak ved utgangen av måneden. Dette kan avvike noe fra antall tiltaksplasser.
2 Tiltaksnivået for 2007 er satt i tråd med det foreslåtte statsbudsjettet for 2007. Dette inkluderer ikke de om lag 500 tiltaksplassene som Oslo kommune disponerer.
3 Beregningsteknisk er det forutsatt samme tiltaksnivå i 2008 og 2009 som i 2007.

KILDE: NAV

Tabell 3: 
Endringer i arbeidsstyrke, sysselsetting og arbeidsledighet fra året før. Faktiske tall for 2006, prognoser for
2007, 2008 og 2009.

2006 2007 2008 2009

Arbeidsstyrke (AKU) 46000 53000 40000 25000
Sysselsatte (AKU) 73000 75000 50000 20000
AKU arbeidsledige -27000 -22000 -10000 5000
Registrerte helt arbeidsledige (NAV) -20600 -17000 -8000 6000

KILDE: NAV



OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE

NAV gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. I år
har NAV for første gang utført en bedriftsundersøkelse
også om høsten. I denne undersøkelsen er utvalget mindre
enn i vårens undersøkelse. Det vil derfor kun presenteres

resultat på landsnivå, og ikke for hvert fylke slik som i
vårundersøkelsen. 

Formålet med bedriftsundersøkelsen er at den skal gi
kunnskap om etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og
samtidig kunne si noe om næringslivets og offentlige eta-
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NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007

AV: JOHANNES SØRBØ OG TORBJØRN ÅRETHUN

SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN

NAV har gjennomført en ny bedriftsundersøkelse i høst. Denne undersøkelsen viser at bedriftene regner med høy sys-
selsettingsvekst også det kommende året. Nesten fire av ti bedrifter forventer en økning i sysselsettingen, mens kun syv
prosent av bedriftene sier at de venter nedbemanning. IKT-bedriftene er sammen med bedriftene innen bygg og anlegg
de mest optimistiske, men det er også stor optimisme innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og deler av
industrien. Kommunikasjon er den eneste næringen hvor andelen bedrifter som venter redusert sysselsetting er høyere
enn andelen som venter økt sysselsetting.

I høstens undersøkelse oppgir 44 prosent av bedriftene at de har rekrutteringsproblem, og halvparten av disse sier at pro-
blemene er så alvorlige at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Mangelen på arbeidskraft summerer seg til 132 400
personer, og er størst innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel, og bygg og anlegg. Det er spesielt
stor mangel på fagarbeidere innen industri og bygg og anlegg, samt transportmedarbeidere, sivilingeniører og ingeniører. 

Innen offentlig sektor ser rekrutteringsproblemene ut til å være relativt små.
På spørsmål om bedriftene forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet det kommende året, ser vi at næringene med

størst rekrutteringsproblem også ønsker dette. Innen industrien, bygg og anlegg, hotell og restaurant, bergverksdrift og
utvinning av olje og gass, ønsker omtrent hver femte bedrift å rekruttere medarbeidere fra utlandet. Størst behov for
arbeidskraft fra utlandet er det likevel innen jordbruk, skogbruk og fiske, hvor hver tredje bedrift ønsker å benytte uten-
landsk arbeidskraft i løpet av det neste året. Dette henger trolig sammen med et stort behov for arbeidskraft i forbindelse
med innhøsting og annet sesongarbeid.   
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Resultatene fra NAVs to årlige bedriftsundersøkelser vil ikke
være sammenlignbare. Etterspørselen etter arbeidskraft vari-
erer med årstiden, og dette vil også gjelde mangelen på
arbeidskraft. Målt ved tilgangen på ledige stillinger ser vi av

Sammenlignbarhet mellom vår- og høstundersøkelsen

figur 1 at det er et klart sesongmønster i etterspørselen etter
arbeidskraft. Tilgangen på ledige stillinger er høyest i perio-
den mars til mai, noe som til en viss grad kan forklares med
utlysing av sommerjobber. Videre øker tilgangen på ledige
stillinger de første månedene på høsten, før den gjerne går
ned fram mot desember. Det at den ene bedriftsundersøkelsen
er i mars/april, mens den andre er i oktober vil altså i seg selv
gjøre at resultatene ikke er sammenlignbare.

Metoden for datainnsamling i de to undersøkelsene er også
ulik. I vårundersøkelsen har NAVs fylkeskontor ansvaret for
datainnsamlingen. Denne undersøkelsen foregår i all hoved-
sak postalt, men fylkene kan også benytte telefon eller
bedriftsbesøk for å innhente svar. I høstens undersøkelse tok
TNS Gallup seg av utsending av spørreskjema og innhenting
av svar. I høstens undersøkelse foregikk utsending av spørre-
skjema både postalt, men også per e-post. Dette kan påvirke
både hvem som svarer og hva som svares, og vil dermed også
bidra til at resultatene fra de to undersøkelsene ikke er direkte
sammenlignbare.

Figur 1: 
Tilgang ledige stillinger offentliggjort i media per 
virkedag. Januar 1997-oktober 2007. 

KILDE: NAV
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ters behov for ulike typer arbeidskraft i den nærmeste
framtid. Denne kunnskapen bidrar til at NAV kan yte
bedre service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere.
Også for allmennheten og andre beslutningstakere gir
NAVs bedriftsundersøkelse nyttig informasjon om tilpas-
ningsproblemene på arbeidsmarkedet.

I høstens bedriftsundersøkelse svarte 1 681 bedrifter,
noe som ga en svarprosent på 57. Undersøkelsen ble
gjennomført i oktober 2007. 

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

TO AV FEM BEDRIFTER FORVENTER ØKT BEMAN-
NING DET NESTE ÅRET

Norge har siden sommeren 2003 vært inne i en oppgangs-
konjunktur og de ulike delene av arbeidsmarkedet har
gradvis strammet seg til. Sysselsettingsveksten fra 2006 til
2007 blir trolig den største siden Arbeidskraftunder-
søkelsene startet opp i 1972, mens den registrerte ledig-
heten blir den laveste på 20 år. Den høye aktiviteten på
arbeidsmarkedet reflekteres også i resultatene fra bedrifts-
undersøkelsen. Figur 2 viser NAVs sysselsettingsbarome-
ter høsten 2007 fordelt på næringsgrupper. 

I høstens undersøkelse oppgir 38 prosent av bedriftene
at de venter økt bemanning det kommende året, mens kun
sju prosent av bedriftene venter redusert sysselsetting. Når
nesten to av fem bedrifter forventer flere ansatte i egen
bedrift om ett år, gir dette indikasjoner på at etterspørselen
etter arbeidskraft vil holde seg på et svært høyt nivå også
gjennom 2008. 

Stor optimisme i bygge- og anleggsnæringen

En betydelig vekst i husholdningenes disponible realinn-
tekter, bl.a. som følge av lav realrente og økt sysselsetting,
har ført til en kraftig vekst i boliginvesteringene og bolig-
prisene de siste 5 årene. De økte boligprisene har i sin tur
stimulert boligbyggingen ytterligere. Antallet sysselsatte i
bygge- og anleggsnæringen har økt med over 60 000 per-
soner, eller 13 prosent, siden 20031. I den samme perioden
har antallet helt ledige registrert hos NAV, med bakgrunn
fra bygge- og anleggsyrker, gått ned med 58 prosent. En
betydelig arbeidsinnvandring til næringen, særlig fra
Sverige, Polen og Baltikum, har bidratt til at den sterke

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007

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

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

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

Rekrutteringsproblem har en viss effekt på sysselset-
tingsbarometeret. På bakgrunn av erfaring fra tidligere
bedriftsundersøkelser vet vi at bedriftene ikke tar tilstrek-
kelig hensyn til begrensninger på tilbudssiden i arbeids-
markedet. Dette kan påvirke realisert sysselsetting. 
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Figur 2: 
NAVs sysselsettingsbarometer. Resultater fordelt
på næringer. I prosent.
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1 Når vi sammenligner 2007 med 2003 er det gjennomsnittstall for de tre første
kvartalene som er brukt. 2003 er valgt som sammenligningsår fordi det var da
arbeidsmarkedet snudde og arbeidsledigheten begynte å synke.



veksten i etterspørselen ikke har gitt nevneverdige utslag
på lønnsveksten. 

I løpet av 2007 har veksten i boliginvesteringene flatet
ut og i 3. kvartal ble det flere steder registrert en nedgang
i boligprisene. Noe av denne utviklingen skyldes trolig det
økte rentenivået. Investeringene i anleggssektoren er
imidlertid fortsatt i kraftig vekst. 

Høstens bedriftsundersøkelse viser at over halvparten av
bedriftene innenfor byggenæringen forventer en økning i
antall ansatte det neste året, mens mer enn fire av ti bedrif-
ter innen anleggsnæringen gjør det samme. Den fortsatt
sterke veksten i anleggssektoren, forventningene om en
betydelig reallønnsvekst i husholdningene også i de nær-
meste årene, samt Norges Banks begrensede handlingsrom
for å øke renten, er trolig hovedforklaringene bak den store
optimismen innen bygge- og anleggsnæringen.   

Forventninger om betydelig sysselsettings-
vekst i hotell- og restaurantnæringen

I følge tall fra Nasjonalregnskapet har antallet sysselsatte
i hotell- og restaurantnæringen gått opp med om lag tre
prosent fra 2005 til 2006, mens overnattingsstatistikken
viser at det har vært en vekst på fire prosent i antallet over-
nattinger ved norske hoteller fra de ni første månedene i
2006 til tilsvarende periode i 2007. Dette indikerer en
næring i vekst, og 51 prosent av bedriftene forventer flere
ansatte om ett år og bare ni prosent forventer færre ansatte.   

Bedriftene innen varehandel venter flere
sysselsatte

Antall sysselsatte innenfor varehandelen (detaljvarehan-
del og engroshandel) økte med fem prosent fra 2003 til
2007. Denne veksten har nær sammenheng med den kraf-
tige økningen i husholdningenes disponible inntekter i
perioden. Sterk sysselsettingsvekst, god reallønnsutvik-
ling og lav rente har bidratt sterkt til denne utviklingen. 

I bedriftsundersøkelsen forventer nesten to av fem
bedrifter flere ansatte om ett år, mens kun en av 25 venter
en reduksjon i antall ansatte. 

Gode tider innen eiendomsdrift og forretnings-
messig tjenesteyting
Nesten halvparten av bedriftene innenfor eiendomsdrift og
forretningsmessig tjenesteyting venter en økning i antall
ansatte om ett år. Stor omsetning av boliger og næringseien-
dommer med tilhørende prisvekst, gir økt omsetning og ver-
diskaping innenfor eiendomsdrift. Antall sysselsatte innen-
for eiendomsdrift har økt med 17 prosent fra 2003 til 2007. 

Virksomheter som spesialiserer seg på utleie av arbeids-
kraft, er kategorisert i næringsgruppen forretningsmessig
tjenesteyting. Disse virksomhetene forventer en betydelig
økning i antallet ansatte om ett år, noe som i stor grad har
sammenheng med behovet for å rekruttere utenlandsk
arbeidskraft til bl.a. bygge- og anleggsbransjen og til deler
av industrien. Antallet sysselsatte innenfor forretningsmes-
sig tjenesteyting har økt med 18 prosent siden 2003. 

Flere ansatte også i industrien

En kraftig økning i oljerelaterte investeringer, samt en lav
realrente, har bidratt til en betydelig økning i verdiskap-
ningen i industrien de siste fire årene. I løpet av denne peri-
oden har antallet helt ledige med bakgrunn fra ulike indus-
triyrker gått ned med hele 64 prosent. De to siste årene har
det også vært en vekst i sysselsettingen innenfor industrien.
Høstens bedriftsundersøkelse viser at vel fire av ti industri-
bedrifter forventer å ha flere ansatte om ett år, mens om lag
hver tolvte industrivirksomhet venter å ha færre ansatte. 

Størst optimisme er det innenfor produksjon av maski-
ner og produksjon av metallvarer, der over halvparten av
bedriftene forventer en økning i antall ansatte om ett år.
Kun fem prosent av bedriftene innenfor disse to industri-
næringene venter en nedgang i sysselsettingen det neste
året. De høye prisene på metaller er trolig en viktig årsak
til at mange bedrifter som produserer metallvarer venter
en ekspansjon i arbeidsstokken det nærmeste året.    

Av figur 4 ser vi at alle undergrupper innenfor indus-
trien venter en økning i antall ansatte ett år frem i tid.
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Figur 4: 
NAVs sysselsettingsbarometer. Resultater fordelt
på undergrupper i industrien. I prosent.
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Figur 3: 
NAVs sysselsettingsbarometer. Resultater innen
bygg og anlegg.
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Stort behov for arbeidskraft også innenfor
offentlig forvaltning

Innenfor offentlig sektor er det i forvaltningen vi finner
den største andelen virksomheter som oppgir at de venter
flere ansatte om ett år (38 %) og færrest som venter en
reduksjon av arbeidsstokken (6 %). Antallet sysselsatte
innenfor offentlig forvaltning har vært om lag uendret
gjennom de siste 4 årene. De høye sysselsettingsforvent-
ningene i offentlig forvaltning kan ha sammenheng med
romsligere budsjetter. 

Dårligere tider for kommunikasjon

Nesten hver fjerde bedrift innenfor næringsgruppen kom-
munikasjon venter færre ansatte om ett år. Nesten like
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Figur 5:
NAVs sysselsettingsbarometer. Resultater innen-
for IKT.
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Figur 6: 
Andel bedrifter innenfor den enkelte næring som
forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet
kommende år. 
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Figur 7:
Andel bedrifter innenfor ulike undergrupper i
industrien som forventer å rekruttere arbeidskraft
fra utlandet kommende år. 
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2 To nye land fra Øst-Europa, Bulgaria og Romania, ble medlemmer av EU ved
årsskiftet 2006/2007. Etter justeringer, ble disse landene inkludert i EØS-avtalen
med de samme rettigheter og begrensninger på arbeidsmarkedsområdet som med-
lemslandene fra mai 2004.  De åtte landene som ble medlem i 2004 var Estland,
Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn

mange venter en økning i antall ansatte. Halvparten av
bedriftene forventer å opprettholde sysselsettingen på
dagens nivå. Antallet sysselsatte innenfor denne nærings-
gruppen har vært svakt synkende gjennom de siste 4 årene.  

De svake sysselsettingsforventningene kan ha sammen-
heng med overetableringer innenfor telekommunikasjon
og tilpasninger til en ny markedsstruktur i deler av
næringen. De svake tallene er imidlertid noe overraskende,
tatt i betraktning den betydelige inntjeningen store selska-
per innenfor telekommunikasjon har hatt det siste året.   

Høye forventninger innen IKT-sektoren

Etter en turbulent periode med mange konkurser og høy
arbeidsledighet blant personer med IKT-bakgrunn, har
aktiviteten innenfor sektoren tatt seg sterkt opp de siste tre
årene. I høstens bedriftsundersøkelse venter om lag 53
prosent av bedriftene flere sysselsatte i løpet av det kom-
mende året, mens bare sju prosent venter færre ansatte i
egen bedrift. 

Stort behov for utenlandsk arbeidskraft innen-
for enkelte næringer

I høykonjunkturen vi nå er inne i, har det vært en betydelig
tilførsel av utenlandsk arbeidskraft, og da særlig til bygge-
og anleggsnæringen og til deler av industrien. Tilgangen på
utenlandsk arbeidskraft økte kraftig da åtte nye land ble
medlemmer av EU i mai 20042. I høstens bedriftsundersø-
kelse har vi spurt bedriftene om de tror de vil ha behov for
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Mangel på arbeidskraft – Definisjon
For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringspro-
blem er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall
personer. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedrifts-
undersøkelse definert av en sekvens bestående av i alt tre
spørsmål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har
rekrutteringsproblem. Dersom svaret er positivt bes bedrif-
ten om 2) å oppgi om rekrutteringsproblemene er av en slik
karakter at antall ansatte er lavere enn det ellers ville vært.
Bedriften bes deretter om 3) å oppgi hvor mange personer
dette omfatter, og innenfor hvilke yrker. Mangel på arbeids-
kraft hos den enkelte bedriften blir definert som antall per-
soner bedriften velger å oppgi i det siste spørsmålet. 

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

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

Det presenteres to stramhetsindikatorer. Én for tabeller
som beskriver yrker (STYRK) og én for tabeller som
beskriver næringsgrupper (NACE). I begge stramhetsindi-
katorene er antall personer virksomhetene mangler (telle-
ren) basert på resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse
2007. Sysselsettingstallene (nevneren) for yrkesgruppe-
ringer er hentet fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraft-
undersøkelser. Siste tilgjengelige sysselsettingstall er fra
2006. For næringsgrupperinger er kilden for sysselsettings-
tallene Enhetsregisteret. Når det gjelder sysselsetting på
landsnivå er totaltallet hentet fra Statistisk sentralbyrås
arbeidskraftundersøkelser.

utenlandsk arbeidskraft i løpet av det kommende året. 
14 prosent av bedriftene svarte ja på dette spørsmålet. Størst
behov for utenlandsk arbeidskraft er det innenfor nærings-
gruppen jordbruk, skogbruk og fiske, der 34 prosent av
bedriftene forventer å ha behov for å rekruttere utenlandsk
arbeidskraft på ett års sikt. Dette skyldes trolig behovet for
sesongarbeidskraft i jordbruket, der bruken av og tilgangen
på norsk arbeidskraft har gått betydelig ned de siste årene. 

Også innenfor hotell- og restaurantnæringen er det en
betydelig andel av bedriftene (23 %) som har behov for
utenlandsk arbeidskraft det neste året. Denne næringen er
også preget av store sesongmessige variasjoner i behovet
for arbeidskraft, noe som innebærer et stort behov for
utenlandsk arbeidskraft når aktiviteten er på det høyeste. 

Industrien og bygge- og anleggsnæringen er to hoved-
grupper av næringer der behovet for utenlandsk arbeids-
kraft fortsatt er stort. 21 prosent av industribedriftene sig-
naliserer behov for utenlandsk arbeidskraft det kommende
året, mens det tilsvarende tallet for bedrifter i bygge- og
anleggsnæringen er 18 prosent. Innefor industrien er det
særlig undergruppene produksjon av maskiner (34 %) og
i nærings- og nytelsesmiddelindustrien (30 %) at behovet
for utenlandsk arbeidskraft er stort det kommende året.  

STOR MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT

I bedriftsundersøkelsen ber vi bedriftene svare på om de
har rekrutteringsproblem. I høst svarte 44 prosent av
bedriftene at de har slike problem, og halvparten av disse
har alvorlige rekrutteringsproblem. Det vil si at rekrutte-
ringsproblemene har medført at bedriften nå har færre
ansatte enn den ellers ville hatt. På bakgrunn av bedriftenes
svar har Arbeids- og Velferdsdirektoratet estimert mange-
len på arbeidskraft høsten 2007 til 132 400 personer.    

HVILKE NÆRINGER HAR STØRST MANGEL PÅ
ARBEIDSKRAFT? 

Rekrutteringsproblemene varierer betydelig mellom
næringene. Bygge- og anleggsnæringen har flest bedrifter
med rekrutteringsproblem. 43 prosent av bedriftene i
denne næringen oppgir å ha alvorlige rekrutteringspro-
blem. Dette viser at selv om næringen de siste årene har
benyttet et stort antall utenlandske arbeidstagere, er beho-
vet for arbeidskraft fortsatt betydelig. 

Målt i antall personer er mangelen størst innen eien-
domsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, hvor det nå
mangler 33 200 personer. Også innen andre konjunktur-
følsomme næringer som varehandel og industri er det nå
stor mangel på arbeidskraft, mens mangelen er mer mode-
rat innen offentlig sektor.

Utvalgte næringer

Bygge- og anleggsnæringen
Bygge- og anleggsnæringen er den næringen hvor arbeids-
markedet er strammest, målt ved NAVs stramhetsindika-
tor. Bedriftene innenfor denne næringen mangler nå 
22 300 personer, og innen byggfag er det stor mangel på
både sivilingeniører og ingeniører, samt ulike typer fagar-
beidere. 

Oppgangskonjunkturen vi har hatt de siste årene har
ført til svært høye boliginvesteringer. Samtidig gir høy
oljepris en sterk offentlig økonomi, noe som blant annet
bidrar til høyere samferdselsinvesteringer som igjen kom-
mer anleggsnæringen til gode. Dette har gitt et svært
stramt arbeidsmarked innen bygge- og anleggsnæringen,
og da særlig blant faglærte. Samtidig har arbeidsinnvan-
dringen økt betydelig i samme periode. I følge tall fra
Utlendingsdirektoratet, har rundt en fjerdedel av arbeids-
innvandrere som har kommet til Norge hittil i 2007 gått til
bygge- og anleggsnæringen. Dette har bidratt til å dempe
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lønns- og prisveksten innen denne næringen, noe som
igjen kan ha bidratt til at boliginvesteringene har holdt seg
på et såpass høyt nivå.

Industrien
Industribedriftene mangler i følge bedriftsundersøkelsen
13 900 personer. Det er særlig innen produksjon av maski-
ner at mangelen er stor, med 7 900 personer, men også
innen produksjon av metaller opplever bedriftene store
rekrutteringsproblem. 38 prosent av bedriftene innen
denne industrigruppen melder om at de har alvorlige pro-
blem med rekruttering, og mangelen summerer seg til 
2 000 personer. Innen treforedling og grafisk industri er
rekrutteringsproblemene små, og kun tre prosent av
bedriftene melder her om alvorlige rekrutteringsproblem.

I tabell 2 ser vi at det er stor mangel på flere typer fag-
lært arbeidskraft som industrimekanikere, sveisere, plate-
arbeidere og maskinarbeidere. I tillegg er det også stor
mangel på ingeniører og sivilingeniører i flere industribe-

drifter. For å møte den store mangelen på arbeidskraft ser
vi at industrien er blant næringene som i størst grad benyt-
ter arbeidskraft fra de nye EU-landene.

Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting
Mangelen på arbeidskraft innen eiendomsdrift og forret-
ningsmessig tjenesteyting summerer seg til 33 200 personer. 

Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting er en
sammensatt næringsgruppe som omfatter blant annet for-
skjellige typer konsulentvirksomheter, rengjøringsbedrif-
ter og bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft. En
del av mangelen på arbeidskraft må derfor ses i sammen-
heng med rekrutteringsproblem innen salgsrelaterte yrker,
ingeniører og rengjøringspersonale. 

Selv om eiendomsdrift og forretningsmessig tjenestey-
ting er en stor næring, utgjør en mangel på 33 200 perso-
ner et betydelig rekrutteringsproblem. Målt ved stramhets-
indikatoren er det kun innen bygge- og anleggsnæringen
at arbeidsmarkedet er strammere.

Tabell 1: 
Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer. Høsten 2007.

Mangel på arbeidskraft NAVs stramhetsindikator Andel bedrifter med 
i antall personer alvorlige 

rekrutteringsproblem

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

I alt 132 400 5,6 22

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE
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Varehandel
Varehandel har i høstens bedriftsundersøkelse rapportert
om en mangel på 21 500 personer. Høykonjunkturen vi nå
er inne i har gitt svært lav arbeidsledighet og sterk vekst i
sysselsettingen, noe som har gitt økt kjøpekraft og økt
varekonsum. Dette gjør at etterspørselen etter arbeidskraft
øker også innenfor varehandel, og mange bedrifter har nå
problem med å få rekruttert den arbeidskraften de ønsker. 

Svarprosenten innenfor denne næringen var imidlertid
litt lav, og det er derfor noe høyere usikkerhet knyttet til
den estimerte mangelen innenfor varehandel enn innenfor
de andre næringene.

Hotell- og restaurantnæringen
Bedriftene innen hotell- og restaurantnæringen melder om
en mangel på 5 700 personer, og det er spesielt kokker
bedriftene har problem med å få rekruttert. Målt i forhold
til sysselsettingen, ser vi av tabell 1 at stramhetsindikato-
ren for hotell- og restaurantnæringen ligger over det totale
gjennomsnittet for alle næringene. Også innen hotell- og
restaurantnæringen var svarprosenten lav, og den esti-
merte mangelen er derfor noe mer usikker.

Offentlig forvaltning
Mangelen på arbeidskraft innen offentlig forvaltning sum-
merer seg i høst til 3 100 personer. Stramhetsindikatoren
er imidlertid fortsatt lav, noe som viser at rekrutterings-
problemene for virksomhetene innen offentlig forvaltning
er relativt små.

Undervisning
Det mangler 2 400 personer innenfor undervisningssekto-
ren. Sett i forhold til sysselsettingsnivået er rekrutterings-
problemene innen undervisning små.

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

Det ble heller ikke i høstens bedriftsundersøkelse fun-
net noen mangel på førskolelærere. Dette til tross for at det
spesielt i storbyene er stor etterspørsel etter førskolelæ-
rere, samtidig som arbeidsledigheten er svært lav. Dette
kan komme av at vi i bedriftsundersøkelsen ikke proble-
matiserer i hvilken grad barnehagene og skolene ansetter
ufaglært arbeidskraft. Barnehagene vil i stor grad ansette
barnehageassistenter dersom de ikke får førskolelærere,
og vil dermed gjerne svare nei på om de har så alvorlige
rekrutteringsproblem at de har færre ansatte enn de ellers

ville hatt. Dette gjør at resultatene for undervisningssekto-
ren ikke er helt sammenlignbare med resultatene for de
andre næringene.

Helse og sosiale tjenester
Virksomhetene innen helse- og sosialtjenester mangler 
9 900 personer i følge høstens bedriftsundersøkelse.
Stramhetsindikatoren viser imidlertid at rekrutteringspro-
blemene innen helse og sosiale tjenester fortsatt er godt
under gjennomsnittet for alle næringer. 

REKRUTTERINGSPROBLEM FORDELT PÅ YRKER

I bedriftsundersøkelsen har vi bedt bedriftene oppgi
innenfor hvilke yrker de har så store rekrutteringsproblem
at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. De er også
bedt om å oppgi hvor mange ansatte dette dreier seg om.
Ved hjelp av svarene på dette spørsmålet beregnes mang-
elen innenfor de enkelte yrker.

Tabell 2 viser mangel på arbeidskraft innenfor de yrkes-
gruppene der mangelen på arbeidskraft er størst. Det fore-
ligger ikke beregninger for alle yrkesgrupper. Dette fordi
mangelen på arbeidskraft ikke kan estimeres innenfor
yrker der det kun er et fåtall bedrifter i utvalget som har
oppgitt mangel på arbeidskraft. I de fleste slike tilfeller må
vi forvente at et fåtall observasjoner i utvalget reflekterer at
det er liten mangel innenfor dette yrket. Et fåtall observa-
sjoner kan likevel summere seg til et betydelig antall per-
soner. Det kan derfor være mangel på arbeidskraft innen-
for en yrkesgruppe selv om yrket ikke er oppført i tabell 2.
Ettersom NAVs bedriftsundersøkelse er en utvalgsunder-
søkelse, vil det være usikkerhet knyttet til estimatene på
mangel. Usikkerheten kan variere fra yrke til yrke. 

Tabell 3 viser den relative mangelen på arbeidskraft
fordelt på yrkesgrupper. Det absolutte tallet over mangel
på arbeidskraft vil ha sammenheng med hvor stor yrkes-
gruppen er, mens det relative tallet tar hensyn til ulik stør-
relse på yrkesgruppene. Den relative mangelen er presen-
tert i form av en stramhetsindikator (se egen ramme
tidligere i artikkelen). Eksempelvis kan en mangel på 
1 200 murere være like virksomhetskritisk som en mangel
på 4 800 rørleggere, ettersom arbeidsstyrken for den siste
gruppen er langt større. Vi ser derfor også på forholdstal-
let mellom mangelen på arbeidskraft og antall sysselsatte
i yrkene og benevner dette som stramhetsindikatoren. 

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

Den enkelte virksomhet rapporterer kun om mangel på
arbeidskraft, ikke overskudd av arbeidskraft. Dette betyr
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at dersom en bedrift mangler 10 snekkere og en annen
bedrift har et overskudd på 10 snekkere, så vil summen av
dette bli et udekket behov på arbeidskraft på 10 snekkere.
Den estimerte mangelen på 132 400 personer represente-
rer derfor et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I
en viss utstrekning blir dette dekket opp av den løpende
tilgangen av arbeidskraft over tid.

Stor mangel på transportmedarbeidere
Den absolutte mangelen på arbeidskraft er størst blant bil-,
drosje- og varebilførere. Samlet mangler det nå 9 750 per-
soner innen denne yrkesgruppen. Det er også stor mangel
på buss- og sporvognførere (5 000 personer) og lastebil- og
vogntogførere (2 150). Sett i forhold til sysselsettingen, ser
vi av tabell 3 at det nå er betydelige problemer med å få
rekruttert arbeidskraft innen alle disse yrkene, og det er tro-
lig i de store byene at mangelen er størst.

Bedriftene mangler 1 900 systemutviklere og
programmerere
I høstens bedriftsundersøkelse mangler det 1 900 system-
utviklere og programmerere, og rekrutteringsproblemene
er dermed moderate innen disse yrkene når vi ser det i for-

hold til sysselsettingen. Arbeidsledigheten er imidlertid
svært lav samtidig som sysselsettingsforventningene
innen IKT-sektoren er svært høye. Det er derfor grunn til
å tro at rekrutteringsproblemene vil tilta i tiden som kom-
mer.

Stor mangel på ingeniører og sivilingeniører
Bedrifter innen flere næringer melder om problem med å
rekruttere sivilingeniører og ingeniører. Det er stor
mangel på byggingeniører (2 250), ingeniører innen olje,
bergverk og metallurgi (2 250), maskiningeniører 
(1 750) og sivilingeniører innen bygg (1 550). Ingeniører
og sivilingeniører er konjunkturfølsomme yrkesgrupper
hvor arbeidsledigheten vil svinge med konjunkturene, og
hvor spesielt nyutdannede merker konjunktursituasjo-
nen. Arbeidsledigheten er svært lav for disse yrkene og
mange får nå tilbud om jobb før de er ferdig utdannet.
Bedriftene innen både industri, IKT og bygg og anlegg er
svært optimistiske med tanke på sysselsettingsutvik-
lingen det neste året, noe som gjør at vi kan forvente
ytterligere økning i mangelen på ingeniører og sivilinge-
niører.

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007
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Tabell 2: 
Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. Sortert etter antall personer bedriftene mangler. Høsten 2007

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE

STYRK STILLING 2007

8321 Bil-, drosje- og varebilførere 9750

7125 Tømrere 6000

8322 Buss- og sporvognførere 5000

7134 Rørleggere og VVS-montører 4800

5122 Kokker 4600

7237 Industrimekanikere 3750

5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 3700

7212 Sveisere 3700

3412 Forsikringskonsulenter 3250

7241 Elektrikere, elektronikere o.l 3200

5221 Butikkmedarbeidere o.l. 3150

7214 Platearbeidere 3050

7231 Bilmekanikere 2750

3418 Kundebehandlere (banktjenester) 2500

8213 Maskinarbeidere 2350

3111 Bygningsingeniører og -teknikere 2250

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, 
bergverk og metallurgi 2250

7421 Snekkere 2200

5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 2150

8323 Lastebil- og vogntogførere 2150

2130 Systemutviklere og programmerere 1900

7233 Landbruks- og anleggsmaskinmekanikere 1900

3113 Elektronikk- og telekommunikasjons-
ingeniører og -teknikere 1750

3114 Maskiningeniører og -teknikere 1750

8141 Operatører innen produksjon og
videreforedling av trelastprodukter 1750

5141 Frisører, kosmetologer o.l. 1700

8331 Anleggsmaskinførere 1650

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 1550

3119 Andre ingeniører og teknikere 1450

9151 Bud o.l. 1350

7213 Kopper- og blikkslagere 1250

2511 Statsautoriserte revisorer 1200

7121 Murere m.fl. 1200

7235 Automatikkmekanikere 1100

6112 Gartneriarbeidere 1050

3411 Finansmeglere 1000

7141 Malere og byggtapetserere 1000

7142 Overflatebehandlere og lakkerere 1000

3231 Sykepleiere 950

3415 Tekniske og kommersielle 
salgsrepresentanter 950

3232 Vernepleiere 900

STYRK STILLING 2007

3433 Revisorer (ikke statsautoriserte) og 
regnskapsførere 900

8224 Operatører innen plastfag og plastproduksjon 900

3120 Dataingeniører og -teknikere 850

2149 Andre sivilingeniører og tilsvarende yrker 800

7412 Bakere og konditorer 800

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 800

3450 Polititjenestemenn 750

2221 Leger 700

8263 Industrisyere 700

5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 650

7132 Isolatører og kapslere 600

8271 Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk 
og fiskeprodukter 600

3112 Elkraftingeniører og -teknikere 550

7244 Energimontører 550

2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 500

3141 Skipsmaskinister 500

4114 Kontormedarbeidere 500

6130 Plante- og husdyrprodusenter 500

7133 Glassarbeidere 500

2145 Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 400

4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 400

7128 Stillasbyggere 400

8211 Operatører innen metallvareproduksjon 400

5224 Selgere (engros) 350

2147 Sivilingeniører (geofag, petroleums-
teknologi, metallurgi o.l.) 300

7411 Slaktere, fiskehandlere o.l. 300

8282 Operatører og montører innen produksjon 
av elektronisk utstyr 300

8332 Kran- og heisførere ol. 300

9320 Hjelpearbeidere innen industri 300

2545 Psykologer 250

4121 Økonomimedarbeidere og revisjons-
assistenter 250

1234 Markeds- og informasjonsdirektører 200

3310 Grunnskolelærere 200

8212 Verktøymakere o.l. 200

1231 Finans-, økonomi- og administrasjons-
direktører 150

2413 Teknisk og naturvitenskaplig planlegging 
og utredning 150

2541 Sosial- og siviløkonomer 150

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007
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Tabell 3: 
Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. I antall personer og stramhetsindikator. Sortert etter stram-
hetsindikator. Høsten 2007.

STYRK STILLING Mangel på arbeidskraft Stramhets-
i antall personer, 2007 indikator

8213 Maskinarbeidere 2350 59,2 %
6112 Gartneriarbeidere 1050 55,2 %
7235 Automatikkmekanikere 1100 51,7 %
8141 Operatører innen produksjon og videreforedling av trelastprodukter 1750 50,3 %
7214 Platearbeidere 3050 49,7 %
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 9750 46,5 %
7233 Landbruks- og anleggsmakinmekanikere 1900 44,1 %
8322 Buss- og sporvognførere 5000 41,6 %
7213 Kopper- og blikkslagere 1250 41,4 %
2511 Statsautoriserte revisorer 1200 41,1 %
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 1550 34,3 %
7133 Glassarbeidere 500 33,2 %
3412 Forsikringskonsulenter 3250 32,5 %
7212 Sveisere 3700 32,1 %
7132 Isolatører og kapslere 600 30,4 %
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 1000 29,8 %
7121 Murere m.fl. 1200 29,1 %
7134 Rørleggere og VVS-montører 4800 28,8 %
7412 Bakere og konditorer 800 26,3 %
3114 Maskiningeniører og -teknikere 1750 24,8 %
8263 Industrisyere 700 24,5 %
7237 Industrimekanikere 3750 24,4 %
8224 Operatører innen plastfag og plastproduksjon 900 22,4 %
9151 Bud o.l. 1350 21,9 %
3116 Ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og metallurgi 2250 21,9 %
3113 Elektronikk- og telekommunikasjonsingeniører og -teknikere 1750 19,7 %
3411 Finansmeglere 1000 19,3 %
2145 Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 400 19,1 %
5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 3700 17,2 %
5122 Kokker 4600 16,6 %
8212 Verktøymakere o.l. 200 16,3 %
7128 Stillasbyggere 400 15,7 %
7231 Bilmekanikere 2750 15,4 %
3111 Bygningsingeniører og -teknikere 2250 15,0 %
7421 Snekkere 2200 14,7 %
7244 Energimontører 550 14,6 %
2149 Andre sivilingeniører og tilsvarende yrker 800 14,5 %
7125 Tømrere 6000 13,7 %
3119 Andre ingeniører og teknikere 1450 13,4 %
3141 Skipsmaskinister 500 13,3 %
3232 Vernepleiere 900 13,0 %
7141 Malere og byggtapetserere 1000 12,4 %
8332 Kran- og heisførere ol. 300 11,6 %
3418 Kundebehandlere (banktjenester) 2500 10,9 %
3450 Polititjenestemenn 750 10,8 %

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007
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NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007

STYRK STILLING Mangel på arbeidskraft Stramhets-
i antall personer, 2007 indikator

3112 Elkraftingeniører og -teknikere 550 9,8 %
8331 Anleggsmaskinførere 1650 9,7 %
7241 Elektrikere, elektronikere o.l 3200 9,0 %
8323 Lastebil- og vogntogførere 2150 8,8 %
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 1700 8,8 %
7411 Slaktere, fiskehandlere o.l. 300 8,6 %
8271 Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter 600 8,4 %
8282 Operatører og montører innen produksjon av elektronisk utstyr 300 6,8 %
8211 Operatører innen metallvareproduksjon 400 6,7 %
2130 Systemutviklere og programmerere 1900 5,7 %
2147 Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi o.l.) 300 5,4 %
2545 Psykologer 250 5,1 %
6130 Plante- og husdyrprodusenter 500 4,9 %
1234 Markeds- og informasjonsdirektører 200 4,6 %
2221 Leger 700 4,5 %
9320 Hjelpearbeidere innen industri 300 3,2 %
3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter 950 3,2 %
3120 Dataingeniører og -teknikere 850 3,0 %
5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 2150 2,8 %
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 500 2,6 %
2413 Teknisk og naturvitenskaplig planlegging og utredning 150 2,5 %
3433 Revisorer (ikke statsautoriserte) og regnskapsførere 900 2,2 %
2541 Sosial- og siviløkonomer 150 1,9 %
1231 Finans-, økonomi- og administrasjonsdirektører 150 1,8 %
3231 Sykepleiere 950 1,8 %
5221 Butikkmedarbeidere o.l. 3150 1,8 %
5224 Selgere (engros) 350 1,5 %
4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 400 1,5 %
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 800 1,4 %
4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 250 1,3 %
4114 Kontormedarbeidere 500 1,1 %
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 650 0,8 %
3310 Grunnskolelærere 200 0,3 %

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

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

I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal presen-
teres i form av andeler, og ikke absoluttverdier, vektes
resultatene. Et eksempel på en slik problemstilling er kart-
legging av andel bedrifter som forventer sysselsettings-
vekst i det kommende år. Ettersom næringene varierer i
størrelse er det nødvendig å tildele de store næringene mer
vekt enn de små. Vektingen konstrueres ut fra forholdet
mellom antall bedrifter i næringen og antall bedrifter
totalt. Ettersom utvalget har en overrepresentasjon av
store bedrifter, må resultatene innenfor hver næring vek-
tes også i forhold til andelen små og store bedrifter i popu-
lasjonen.

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

Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo mer
detaljert kjennetegn det søkes på, dess større er usikkerhe-
ten knyttet til estimatet. Det er med andre ord større usik-
kerhet knyttet til estimatene for mangel per yrke enn per
næring fordi det her vil være færre observasjoner. Det er

også større usikkerhet knyttet til anslagene i høstens
undersøkelse enn vårens fordi vi om høsten har et atskil-
lig mindre utvalg.

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

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan kontaktes dersom
det ønskes mer utdypende informasjon om estimering av
mangel på arbeidskraft og beregning av konfidensinterval-
ler.
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Figur 8: 
Estimert mangel på arbeidskraft med konfidensin-
tervaller. Næringsvise resultat.

KILDE: NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE

Metodisk vedlegg
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580 000 tapte årsverk

var forhindret fra dette. Vi har i denne analysen forsøkt å
ta hensyn til noen av de svakhetene som hefter ved mange
slike beregninger. 

UTVIKLINGEN I ANTALL TAPTE ÅRSVERK DE
SISTE ÅRENE. 

580 000 tapte årsverk i 2006

Ved utgangen av 2006 var om lag 580 000 årsverk utenfor
den daglige produksjonen av varer og tjenester som følge
av hel eller delvis arbeidsledighet eller en nedsatt arbeids-
evne som innebærer at de mottar stønader fra folketrygden
(se figur 1). Dette tilsvarte 18,8 prosent av befolkningen i
yrkesaktiv alder2 (se figur 2). 

Fra 1992 til 1998 gikk antallet tapte årsverk ned fra om
lag 560 000 (19,8 prosent av befolkningen i yrkesaktiv
alder) til om lag 480 000 årsverk (16,5 prosent). Denne
utviklingen skyldes i hovedsak konjunkturoppgangen i
perioden som bidro til en betydelig reduksjon i antallet
ordinære arbeidssøkere, det vil si helt ledige, delvis ledige
og deltagere på ordinære arbeidsmarkedstiltak. I samme
periode var det imidlertid en stor økning i antallet årsverk
på uføreytelser og sykefravær. 

Antall tapte årsverk nådde en topp i 2003

Fra 1998 til 2003 økte antall tapte årsverk fra om lag 
480 000 (16,5 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder)
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INNLEDNING

NAV presenterer regelmessig tall over registrerte helt
ledige, sykefraværet, medisinsk rehabilitering,  yrkeshem-
mede og personer som mottar uføreytelser. Disse tallene
sier noe om hvor mange som til enhver tid går på de
enkelte velferdsordninger som NAV forvalter og hvor
mange som er uten arbeid og som søker arbeid gjennom
NAV. I noen forskningsrapporter og offentlige utred-
ninger blir antall personer på stønader fra NAV summert
sammen for å gi et bilde av det samlede innenlandske
arbeidskraftpotensialet, eller størrelsen på de offentlige
utgiftene som kunne vært spart dersom alle var i arbeid.
Hvilke ordninger som inkluderes varierer betydelig.  

Mange slike beregninger tar ikke hensyn til at noen stø-
nadsmottagere mottar mer enn én stønad på samme tid, og
at mange stønadsmottagere arbeider noe ved siden av.
Dette trekker i retning av at slike beregninger overvurde-
rer antallet årsverk som går tapt på arbeidsmarkedet. På
den andre siden tar mange av disse beregningene kun hen-
syn til stønadsmottagere, og ikke helt ledige og delvis
arbeidsledige som ikke er stønadsmottagere. Dette trekker
i retning av at slike beregninger undervurderer antallet
årsverk som går tapt på arbeidsmarkedet.

I denne artikkelen har vi forsøkt å komme frem til et
anslag på antall tapte årsverk på arbeidsmarkedet i perio-
den 1992–20061, det vil si antallet årsverk som kunne
bidratt til den samlede produksjonen av varer og tjenester,
men som på grunn av arbeidsledighet eller helseproblemer

AV INGER CATHRINE KANN OG TORBJØRN ÅRETHUN

SAMMENDRAG 

Ved utgangen av 2006 var om lag 580 000 årsverk tapt for den daglige produksjonen av varer og tjenester som følge av
arbeidsledighet eller nedsatt arbeidsevne. Dette tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Mellom 1992
og 2006, som er vår observasjonsperiode, har det vært en samlet nedgang i tapte årsverk på 20 000. Antall tapte årsverk
var på sitt laveste i 1998, med 480 000 tapte årsverk (16,5 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder), og på sitt høyeste
i 2003, med 640 000 tapte årsverk, noe som representerte 21,4 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Perioden etter
2003 har vært preget av en tiltagende stramhet på arbeidsmarkedet med 57 000 færre ordinære arbeidssøkere som resul-
tat. I tillegg til dette har regelverksendringer på rehabiliteringspenge- og sykepengeområdet bidratt til å forhindre en
økning i antall årsverk på disse stønadene til tross for en kraftig sysselsettingsvekst i perioden. 

Vi forventer at det ved utgangen av desember 2007 vil være om lag 570 000 årsverk tapt på arbeidsmarkedet som en
følge av arbeidsledighet eller redusert arbeidsevne. Dette vil i så fall tilsvare en reduksjon på om lag 10 000 årsverk, eller
2 prosent, sammenlignet med tilsvarende tall ved utgangen av desember 2006. Som andel av den yrkesaktive befolk-
ningen anslår vi tapte årsverk til å utgjøre 18,3 prosent ved utgangen av 2007. I så fall må vi tilbake til utgangen av 1999
for å finne færre tapte årsverk som andel av den yrkesaktive befolkningen. 

2 Befolkningen i alderen 16–66 år.1 Anslag på antall tapte årsverk er gjort med utgangspunkt i tapte årsverk ved
utgangen av hvert enkelt år.
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til en topp på om lag 640 000 (21,4 prosent). I denne peri-
oden var det en økning i alle stønads- og arbeidssøker-
grupper. Den største veksten kom i antall årsverk på reha-
biliteringspenger, uføreytelser og som yrkeshemmede.

60 000 færre tapte årsverk fra 2003 
til 2006

Fra 2003 til utgangen av 2006 har det vært en nedgang i
antallet tapte årsverk fra om lag 640 000 (21,4 prosent av
befolkningen i yrkesaktiv alder) til om lag 580 000 (18,8
prosent). Denne perioden har vært preget av en tiltagende
stramhet på arbeidsmarkedet med 57 000 færre ordinære
arbeidssøkere (helt ledige, delvis ledige og ordinære til-
taksdeltagere) som resultat. Antallet årsverk som yrkes-
hemmede har også falt fra 2005 til 2006. Nedgangen i
antallet årsverk på rehabiliteringspenger i denne perioden
(-14 000) skyldes i hovedsak innstramninger i regelverket
fra 2004. Også i sykepengeordningen ble det gjort en
omlegging av regelverket sommeren 2004, noe som trolig
er hovedårsaken til at antallet årsverk på sykepengeord-
ningen gikk ned med om lag 20 000 fra utgangen av 2003
til utgangen av 2006. Selv med en betydelig tilstramning
på arbeidsmarkedet, var det altså en stor nedgang i syke-
fraværet i perioden.

Antallet årsverk på uføreytelser økte med 25 000 fra
2003 til utgangen av 2006. Denne veksten skyldes i stor
grad aldringen av den yrkesaktive befolkningen, fordi til-
gangen til uføreytelser blir høyere med økende alder.   

Selv med nedgangen i antall tapte årsverk de siste
årene, ligger nivået ved utgangen av 2006 om lag 2,3 pro-

sentenheter over nivået i 1998 som var året med færrest
tapte årsverk i perioden 1992–2006. Målt som andel av
befolkningen i yrkesaktiv alder, er imidlertid nivået på
tapte årsverk lavere i 2006 enn det var i 1992. 

2007: Fortsatt nedgang i antallet tapte 
årsverk

Med det fortsatt meget stramme arbeidsmarkedet gjennom
hele 2007, er det imidlertid grunn til å forvente at antallet
tapte årsverk, både absolutt sett og som andel av personer
i yrkesaktiv alder, vil være lavere ved utgangen av 2007
enn det var ett år tidligere. På bakgrunn av tall hittil i år,
forventer vi at det ved utgangen av 2007 vil være om lag
570 000 årsverk tapt på arbeidsmarkedet. Dette vil i så fall
tilsvare en reduksjon på om lag 10 000 årsverk, eller 
to prosent, sammenlignet med tilsvarende tall ved
utgangen av forrige år. Som andel av den yrkesaktive
befolkningen anslår vi tapte årsverk til å utgjøre 18,3 pro-
sent ved utgangen av 2007. I så fall må vi tilbake til 1999
for å finne færre antall tapte årsverk. 

Antall årsverk helt og delvis ledige faller sterkest, men
betydelig mindre i absolutte tall fra 2006 til 2007 enn det
som var tilfellet fra 2005 til 2006. Det har vært en større
nedgang i antall tapte årsverk for yrkeshemmede, mens
antallet tapte årsverk på grunn av uføretrygding vokser om
lag i samme takt som året før. Det vil trolig være svært
små endringer i tapte årsverk som følge av sykefravær og
medisinsk rehabilitering det siste året.  

580 000 tapte årsverk
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Tallene i denne artikkelen baserer seg på data over behold-
ningen av personer som ved utgangen av hvert av årene fra og
med 1992 til og med 2006 er på en eller flere av følgende stø-
nader/arbeidsmarkedsstatuser:
Varig uførepensjon, tidsbegrenset uførestønad, rehabilite-
ringspenger, yrkeshemmet, sykepenger, helt ledig (med og
uten dagpenger), delvis ledig (med og uten dagpenger) eller
deltager på arbeidsmarkedstiltak for ordinære arbeidssøkere. 

Ved å koble sammen dette datamaterialet, har vi justert for at
flere av personene mottar mer enn én stønad på ett og samme
tidspunkt. Det er for eksempel ikke uvanlig at en person mot-
tar delvis rehabiliteringspenger (for eksempel 50 prosent) og
delvis uførepensjon (for eksempel 50 prosent) samtidig. Ved
kobling mellom de to aktuelle stønadsregistrene, vil denne
personen kun telle som ett tapt årsverk, og ikke som to perso-
ner tapt, som ville vært tilfelle dersom registerkobling ikke
var blitt foretatt. 

Det er heller ikke uvanlig for en stønadsmottager å ha noe
arbeid ved siden av. Andelen av hvor mye en stønadsmotta-
ger arbeider er estimert på grunnlag av den såkalte grade-
ringsandelen i saksbehandlingssystemene for uføreytelser og
rehabiliteringspenger. Når det gjelder andelen i arbeid blant
henholdsvis delvis ledige og attføringspengemottagere, har vi
benyttet meldekortopplysninger som angir timer arbeidet for
delvis ledige med dagpenger og attføringspengemottagere.
Delvis ledige uten dagpenger oppgir ikke timer arbeidet på
meldekortet, slik at vi for denne gruppen har lagt til grunn at
de arbeider i gjennomsnitt like mye som delvis ledige med
dagpenger. 

Vi har videre lagt til grunn at alle som deltar på henholdsvis
ordinære tiltak og tiltak for yrkeshemmede med lønn fra
arbeidsgiver eller individstønad fra NAV, gjør dette på heltid. 

Antall årsverk på sykepenger er estimert på bakgrunn av
informasjon om:
- Antallet fraværsdager for arbeidstagere i løpet av året på

grunn av sykdom som refunderes av folketrygden (dvs.
arbeidstagere som har sykefravær på mer enn 16 kalender-
dager)

- Antall fraværsdager betalt av arbeidsgiver inkluderes også
for de arbeidstagerne som har hatt sykefravær utover
arbeidsgiverperioden (dvs. arbeidstagere som har sykefra-
vær på mer enn 16 kalenderdager). 

- Antallet fraværsdager for selvstendig næringsdrivende og fri-
lansere som mottar refusjon fra folketrygden. 

På grunn av at vi kun har tall for antall sykefraværsdager til-
bake til 2000, har vi estimert antallet sykefraværsdager for
årene 1992–1999. Vi har da antatt at forholdstallet mellom
sykefraværsdager og antall sykemeldingsdager er det samme
som i perioden 2000–2006. 

Antall tapte årsverk fremkommer ved å summere sammen
antall årsverk som ved utgangen av et år enten mottok hel
eller delvis en eller flere av følgende stønader:
Varig uførepensjon, tidsbegrenset uførestønad, rehabilite-
ringspenger, attføringspenger, sykepenger eller dagpenger
eller var i en av følgende arbeidsmarkedsstatuser:
Helt ledig uten dagpenger, delvis ledig uten dagpenger,
yrkeshemmet på arbeidsmarkedstiltak med lønn fra arbeids-
giver eller individstønad fra NAV, eller deltager på arbeids-
markedstiltak for ordinære arbeidssøkere. 

Antallet tapte årsverk er dermed et uttrykk for antallet årsverk
som går tapt i produksjonen av varer og tjenester som følge
av arbeidsledighet eller helseproblemer blant personer i
arbeidsdyktig alder.  

Data og analyse
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INNLEDNING

Forventet levealder i Norge er i dag høyere enn den noen
gang har vært. Kvinner og menn som har passert 60 år,
kan nå regne med å bli henholdsvis 84,9 og 81,5 år (SSB
2007), og mest sannsynlig vil levealderen fortsette å øke i
årene fremover. I tillegg er de store fødselskullene etter
andre verdenskrig blitt eldre. Til sammen utgjør disse to
faktorene den mye omtalte eldrebølgen, som forventes fra
2010 og utover (se figur 1). Det at andelen personer over
60 år i befolkningen blir høyere, har ført til fokus på at for-
holdet mellom yrkesaktive og yrkespassive endres. I 1950
var det 7 yrkesaktive per yrkespassiv1. Denne fordelingen

har nå sunket til 4,4 og er forventet til å bli ytterligere hal-
vert innen 2050 (Ugreninov 2005). En av hovedutfor-
dringene med tanke på betjening av fremtidens pensjoner
blir å gjøre den yrkesaktive perioden lenger. Dette var
også bakgrunn for formuleringen av delmål 3 i intensjons-
avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA - avtalen): å øke
den reelle pensjoneringsalder med seks måneder frem til
2009. Samtidig utgjør det å få flere til å stå lengre i jobb
en helt sentral del i utformingen av pensjonsreformen,
som skal tre i kraft fra 2010. 

Det kan synes som om seniorenes tilknytning til
arbeidslivet allerede er i ferd med å endre seg. Analyser
fra NAV viser at de eldre i mindre grad benytter seg av
AFP, at flere kombinerer AFP og jobb (Lien 2007), og at
forventet pensjoneringsalder blant de over 50 år har økt de
siste 2–3 årene (Haga 2007). I tillegg viser tall fra
Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) for tredje kvartal
2007 at yrkesaktiviteten blant personer i aldersgruppene
55–66 år og 67–74 år hadde økt med henholdsvis 2,3 og
0,7 prosentpoeng fra samme tidspunkt året før.

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet
styrkes

AV MAGNE BRÅTHEN

SAMMENDRAG

40 år etter at folketrygden ble innført, utarbeides det nå en ny pensjonsreform. Reformen er utløst av en bekymring for
finansieringen av fremtidige pensjoner. Dette har sin bakgrunn i at den delen av livet vi er i inntektsgivende arbeid sta-
dig blir mindre, noe som fører til at det for hver yrkespassive person blir færre yrkesaktive. Et sentralt mål for pensjons-
reformen er derfor å motivere til å stå lenger i arbeidslivet. 

Denne artikkelen omhandler endringer i sysselsettingen blant seniorene målt fra november 2000 til samme tidspunkt
i 2006, en periode hvor det gjennom intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv har vært et sterkt fokus på senior-
politikk. Resultatene i undersøkelsen, som er basert på data fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselsettings-
statistikk, er entydige. Yrkesaktiviteten blant personer mellom 60 og 74 år øker, og den øker uansett kjønn eller utdan-
ningsnivå. Denne konklusjonen står seg også når man tar hensyn til endringen i aldersstrukturen i gruppen, som er en
følge av at de store fødselskullene etter andre verdenskrig nå passerer seksti. Økningen i sysselsetting omfatter seniorer
i alle aldre. I tillegg er andelen som jobber heltid blitt høyere, mens sykefraværet har sunket i perioden. Seniorenes rolle
i arbeidslivet ser ut til å ha blitt styrket. 
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Figur 1: 
Antall personer 60 år og over. Registrert
1995–2007, fremskrevet 2008–2060.  

KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ

1 I disse beregningene fra SSB består yrkesaktive av personer i alderen 20 til 66
år, og yrkespassive av personer i alderen 67 år og over.

Statistisk sentralbyrås befolknings-
framskriving 
Statistisk sentralbyrå utarbeider framskrivinger av folke-
mengden (prognoser) for hele landet. Framskrivingene
viser framtidig utvikling ut fra forutsetninger om fruktbar-
het, levealder og netto innflytting med utgangspunkt i den
observerte utviklingen. Det publiseres tre ulike framskri-
vinger basert på henholdsvis forventet lav, middels eller
høy vekst i de nevnte kriteriene. I figur 1 er disse angitt ved
LLML (lav vekst), MMMM (middels vekst), og HHMH
(høy vekst).



Med dette som utgangspunkt tar vi i denne artikkelen
for oss endringer i sysselsettingen blant seniorene fra
november 2000 til november 2006. Ved hjelp av data fra
SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk ser vi den
observerte utviklingen i forhold til

• Sysselsettingsandelen blant kvinner,
• endringer i aldersstrukturen, og
• utdanningsnivå. 
En annen indikator på de eldste aldersgruppenes til-

knytning til arbeidsmarkedet er graden av heltids- og del-
tidsarbeid. Ved hjelp av informasjon om forventet ukent-
lig arbeidstid, kan vi gi en vurdering av hvor mye de
sysselsatte arbeider. Til sist tar vi for oss sykefraværssta-
tistikken for å undersøke om en endring i omfanget av
yrkesdeltakelsen blant seniorene også har gitt seg utslag i
sykefraværet for gruppen. 

HVEM ER SENIORENE?

Til tross for at begreper som seniorer og seniorpolitikk
benyttes i forskningslitteraturen, av myndigheter, og i den
offentlige debatten, er det imidlertid ingen felles norm for
hvem gruppen skal omfatte (se Midtsundstad 2007).
Hovedfokus i denne artikkelen er på om det har vært en
utvikling mot at flere eldre står lengre i arbeidslivet. Siden
den mest markante endringen i yrkestilknytningen skjer
etter fylte 60 år, velger vi her å begrense gruppen seniorer
til å bestå av personer i alderen 60 til 74 år. 

ARBEIDSMARKEDET 2000–2006

Den generelle utviklingen på arbeidsmarkedet fra 2000 til
2006 utgjør rammen for analysen og kan kort oppsumme-
res som følger: Første del av perioden var preget av en
generell nedgang i yrkesdeltakelsen og vekst i arbeidsle-
digheten, en utvikling som hadde startet rundt 1998. I til-

legg viste den sentrale sykefraværsstatistikken, som ble
introdusert i 2001, en økning i fraværet. Rundt årsskiftet
2003/2004 kom det klare signaler om at situasjonen på
arbeidsmarkedet var i ferd med å snu, ved at den regis-
trerte ledigheten begynte å falle. Siden da har Norge vært
inne i en høykonjunktur. Nedgangen i antall arbeidssø-
kende har fortsatt, sysselsettingen har økt, mens sykefra-
været samlet har gått noe ned.    

SENIORENES YRKESDELTAKELSE ØKER 

I følge Statistisk sentralbyrås registerbaserte sysselset-
tingsstatistikk, var i overkant av 225 000 personer mellom
60 til 74 år i arbeid per november 2006. Dette utgjør 38
prosent av hele aldersgruppen. Disse har jobber innenfor
alle deler av arbeidslivet. Selv om det er noe vanligere for
eldre å arbeide innenfor det offentlige, er over to av tre
seniorer sysselsatt i privat sektor. Sammenlignet med
resten av befolkningen varierer også sysselsettingsmøn-
steret i enkelte næringer. Andelen innenfor primærnæring-
ene og undervisning er større for de eldre enn for resten av
de yrkesaktive. Det motsatte er tilfelle for varehandel og
hotell og restaurant, hvor en relativt lavere andel av grup-
pen jobber. 

Beskrivelsen som ble gitt innledningsvis av en økt yrke-
saktivitet i de eldste aldersgruppene, bekreftes av tallene
gjengitt i figur 2. Denne angir utviklingen i seniorenes
yrkesdeltakelse fra november 2000 til samme tidspunkt i
2006. I denne perioden har sysselsettingsprosenten steget
med i alt 8 prosentpoeng. For befolkningen som helhet,
det vil si personer i aldersgruppen 16–74 år, gikk syssel-
settingsprosenten opp fra 70,7 til 71,2 prosent. Økningen
var sterkest det siste året, som også var preget av en høy
etterspørsel etter arbeidskraft og et stramt arbeidsmarked.
Utviklingen samsvarer med tall fra Norsk seniorpolitisk
barometer (Senter for seniorpolitikk 2007). Barometeret
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Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken
Sysselsettingsdataene som benyttes i analysen er tilrettelagt av
Statistisk sentralbyrå og danner grunnlaget for den registerba-
serte sysselsettingsstatistikken. Dataene omfatter alle bosatte
personer i alderen 15–74. Referansetidspunktet er en gitt uke
i november. For å bli klassifisert som sysselsatt i statistikken
ligger de samme kriteriene til grunn som de som benyttes i
Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), nemlig at personen har
utført arbeid av minst en times varighet i referanseuken, eller
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Hovedkilden til
data om lønnstakere er Arbeidstaker – arbeidsgiverregisteret
(AA – registeret), påkoblet lønnsinformasjon fra Lønns- og
trekkoppgaveregisteret (LTO). I tillegg innhentes informasjon
fra Verneplikts- og Siviltjenesteregisteret, lønnsregistre fra
stat og kummune (PAI, Statens tjenestemannsregister, og data
fra arbeidsgiverforeningen NAVO). Selvstendig næringsdri-

vende identifiseres ved hjelp av opplysninger om næringsinn-
tekt fra Selvangivelsesregisteret. 

Sentral sykefraværsstatistikk
Tallene om legemeldt sykefravær er hentet fra den sentrale
sykefraværsstatistikken, som er basert på et register over alle
sykmeldinger utfylt av leger (Sykmeldingsregisteret).
Populasjonen består av alle arbeidstakere 16–69 år bosatt i
Norge og registrert i arbeidstakerregisteret med et aktivt
arbeidstakerforhold i referanseperioden. 

Yrkesdeltakelse
For å beskrive seniorenes deltakelse i yrkeslivet benyttes sys-
selsettingsprosenter, det vil si andelen av befolkningen som
er klassifisert som sysselsatt i følge SSBs registerbaserte sys-
selsettingsstatistikk.

Datagrunnlag og definisjoner
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viser at nesten 70 prosent av lederne i offentlig og privat
sektor sier de har inntrykk av at 50-åringer er mer etter-
spurt i dag enn for fem-seks år siden. Mangelen på
arbeidskraft er den forklaringen som hyppigst blir oppgitt. 

FORTSATT FORSKJELL I KVINNER OG MENNS
YRKESDELTAKELSE 

Yrkesdeltakelsen blant kvinner har blitt markert høyere i
løpet av denne seksårsperioden. Den totale økningen i sys-
selsettingen blant eldre kan imidlertid ikke bare tilskrives
at en større andel kvinner nå er i jobb. I 2006 var 32 pro-
sent av kvinnene over 60 år i arbeid, en øking på 8 pro-
sentpoeng siden 2000. Også sysselsettingen blant menn i
denne aldersgruppen har hatt en tilsvarende vekst i perio-
den, fra 30 til 38 prosent. Det betyr igjen at for de over 60
har det ikke vært en utjevning når det gjelder forskjellene
i menn og kvinners yrkesaktivitet. 

ENDRINGER I ALDERSSTRUKTUREN - 
«DE ELDRE BLIR YNGRE»
For å hevde at yrkesaktiviteten for personer mellom 60 til
74 år virkelig har økt, må vi ta hensyn til endringen i
alderssammensetningen. De store fødselskullene etter
andre verdenskrig fører i første omgang til at andelen av
de yngste i denne gruppen vil øke. Gjennomsnittsalderen
for de vi i denne artikkelen definerer som seniorer har da
også gått ned med 0,8 år fra 2000 til 2006. Siden andelen
som deltar i arbeidslivet er høyere desto yngre seniorene
er, vil dette alene føre til en sysselsettingsvekst for grup-
pen som helhet. Forskyvningen i aldersstrukturen forkla-
rer imidlertid ikke hele den observerte økningen. Dette
kan illustreres ved hjelp av figur 3, som angir andelen sys-
selsatte etter ettårige aldersgrupper. Den viser at veksten i
yrkesdeltakelse gjør seg gjeldende for alle seniorene, og at
den har økt mest for de over 68 år.   

HØYERE UTDANNINGSNIVÅ BLANT SENIORENE

Utdanningsnivå påvirker yrkesdeltakelsen for personer i alle
aldersgrupper. Dette bestemmer også i stor grad de syssel-
sattes yrke og arbeidsoppgaver, og er dermed en viktig for-
klaringsvariabel for å belyse hvorfor flere eldre er i jobb. Et
kjennetegn ved etterkrigstidens Norge har vært en utdan-
ningseksplosjon hvor stadig flere tar utdanning på univer-
sitets- og høgskolenivå. Som følge av dette har andelen per-
soner over seksti med høyere utdanning økt, noe den vil
fortsette å gjøre i årene fremover. Figur 4, som angir hvor
mange av de sysselsatte som har utdanning utover videregå-
ende skole, illustrerer utviklingen. For aldersgruppen 60 til
74 er 27,4 prosent av de sysselsatte registrert med høyere
utdanning i november 2006, noe som er fem prosentpoeng
flere enn i november 2000. Økningen har vært sterkere for
seniorene enn for de øvrige yrkesaktive, noe som er med på
å forklare utviklingen i yrkesdeltakelse i perioden.

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes
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Andelen sysselsatte i aldersgruppen 60–74 år
etter alder. 2000 og 2006 
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En større andel eldre med høyere utdanning gir flere
eldre i jobb. Økningen i sysselsettingen gjør seg imidler-
tid gjeldende for personer innenfor alle utdanningsnivåer.
Sammenligner vi andelen sysselsatte for seniorer med
samme utdanning (se figur 5), finner vi at blant gruppen
med videregående opplæring som høyest registrerte
utdanning har yrkesdeltakelsen gått fra 33,1 til 40,7 pro-
sent, en økning på 7,6 prosentpoeng. Også for de med
grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå har
andelen i jobb økt markant i perioden, med i underkant av
5 prosentpoeng.    

FLERE SENIORER JOBBER HELTID

Målt ved hjelp av endringer i yrkesdeltakelsen, har perso-
ner over seksti en sterkere tilknytning til arbeidslivet i
2006 enn i 2000. Flere av de eldre er altså i jobb. Dataene

fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir også
mulighet til å kartlegge hvor mye de sysselsatte jobber i
løpet av en uke og undersøke om dette har endret seg i
perioden. I november 2000 var 59 prosent av de syssel-
satte seniorene registrert med en forventet arbeidstid på
mer enn tretti timer i uken (heltid). Denne andelen hadde
økt til 64 prosent på samme tidspunkt i 2006. Dette betyr
at i tillegg til at flere i aldersgruppen 60 til 74 jobber, job-
ber de også mer. Den største økningen i andelen med hel-
tid, finner vi forøvrig blant menn over 70 år.  

NEDGANG I LEGEMELDT SYKEFRAVÆR BLANT
SENIORENE

Siden helse og sykdom henger sammen med alder, ligger
også sykefraværet for seniorene høyere enn for befolk-
ningen som helhet. Det at en økende andel av de eldre del-
tar i arbeidslivet har ikke ført til at forskjellene i sykefra-
været har økt, snarere tvert i mot. Figur 7 angir
utviklingen i det legemeldte sykefraværet fra 2000 frem til
i dag. I denne perioden har nedgangen i fraværet vært ster-
kere for gruppen over 60 år2 enn for alle lønnstakerne som
helhet. Sykefraværsprosenten3 var 9,9 prosent for den eld-
ste aldersgruppen i 4. kvartal 2000. I 4. kvartal 2006 hadde
den sunket til 9,0 prosent. 

Det at sykefraværet blant seniorene går ned samtidig
som sysselsettingen øker, kan ses i sammenheng med
utviklingen av den generelle helsetilstanden til gruppen.
Som nevnt i innledningen, blir forventet levealder stadig
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Andelen sysselsatte i aldersgruppen 60 - 74 år
etter utdanningsnivå. 2000 og 2006 
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2 Den eldste aldersgruppen som den sentrale sykefraværsstatistikken gir egne tall
for, omfatter personer mellom 60 til 66 år. 

3 Sykefraværsprosenten måler tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent
av avtalte dagsverk.
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høyere i Norge, noe som utgjør den mest grunnleggende
indikator på at helsen forbedres. I tillegg viser tall fra
SSBs levekårsundersøkelse at de eldres egenvurderte
helse blir bedre (Ugreinov 2005). Årsaken til dette kan
knyttes til at de samfunnsforhold dagens seniorer har levd
under og den arbeidshistorien de har, er forskjellig fra de
som for eksempel utgjorde gruppen for ti år siden. Alt
tyder på at bedringen i helsetilstanden blant de eldre fort-
setter. Dette vil igjen føre til at arbeidsevnen for gruppen
stadig bedres. Gitt at arbeidsmarkedet er like stramt som i
dag, vil andelen yrkesaktive seniorer høyst sannsynlig
fortsette å øke i årene fremover. 
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ØKONOMISKE INSENTIVER I PENSJONS-
REFORMEN

Aldersgrensen for å ta ut pensjon i folketrygden er i dag
67 år1. Beregninger fra NAV viser at forventet pensjone-
ringsalder for dem som er fylt 50 år i 2006 lå på 63,5 år
(Haga 2007). AFP-ordningen bidrar til å redusere forven-
tet pensjoneringsalder for denne gruppen med om lag ett
år, mens uførepensjonering kan forklare det meste av den
øvrige pensjoneringen før 67 år.

Stortinget har vedtatt å gjennomføre en pensjonsreform
som et svar på de utfordringene vi står overfor med en
aldrende befolkning, samt senere inntreden i og tidligere
avgang fra arbeidslivet. I reformen er det lagt inn en del
økonomiske insentiver for å øke den totale arbeidsinnsat-
sen og for å få folk til å stå lenger i arbeid. Det mest sen-
trale er innføringen av en fleksibel pensjonsalder fra 62 år,
der den årlige pensjonen øker jo lenger man står i arbeid,
og avkortes tilsvarende dersom man velger å gå av tidlig.
Det innføres også levealderjustering, slik at den enkelte
må stå noe lenger i arbeid for å få like høy årlig pensjon
dersom levealderen øker. I tillegg gis det bedre mulighe-
ter til å kombinere arbeid og pensjon. Innføringen av livs-

løpsopptjening, slik at alle år i arbeid teller med i bereg-
ningen av pensjonen, gir også en tydeligere sammenheng
mellom arbeidsinntekt og pensjon ved at alt arbeid bidrar
til opptjeningen av pensjonen. Innføring av fleksibel pen-
sjonsalder for alle kan bidra til høyere pensjoneringsalder,
men også det motsatte, dersom mange velger å gå av tid-
ligere fordi det foreligger en mulighet til det.
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Hvordan vil pensjonsreformen påvirke 
pensjoneringsatferden?

AV: ANNE-CATHRINE GRAMBO OG SIGRID MYKLEBØ

SAMMENDRAG

Den kommende pensjonsreformen inneholder økonomiske insentiver som skal bidra til å øke arbeidsinnsatsen og heve
avgangsalderen. Blant de viktigste finner vi fleksibel pensjonsalder, levealderjustering og mulighet til å kunne jobbe ube-
grenset ved siden av pensjonen uten at det medfører lavere pensjonsutbetaling. Med bakgrunn i foreløpige resultater fra
to spørreundersøkelser gjennomført av Arbeids- og velferdsdirektoratet høsten 2007, har vi sett nærmere på hvordan
disse insentivene vil påvirke pensjoneringsatferden.

I pensjonsreformen er det lagt opp til fleksibel pensjonsalder med en nedre aldersgrense på 62 år. Kostnadene ved tid-
lig pensjonering må imidlertid i stor grad bæres av den enkelte gjennom en avkorting i pensjonen. Stilt overfor en mulig
avkorting i pensjonen, oppga en av tre at de ville velge å jobbe lenger enn de i utgangspunktet hadde regnet med. De
fleste av disse ville valgt å jobbe fra ett til tre år lenger enn planlagt. Fire av ti tror de vil jobbe til fylte 67 år. I dag er
det om lag tre av ti som står så lenge i arbeid.

I det nye pensjonssystemet vil det også bli innført en levealderjustering av pensjonene. Det innebærer at dersom
gjennomsnittlig levealder øker, må en jobbe noe lenger for å ikke få lavere årlig pensjon. Sju av ti arbeidstakere oppga
at dersom levealderen går opp, vil de jobbe noe lenger enn planlagt for å unngå kutt i pensjonen eller få et lavere kutt.
Vi fant at kvinner i større grad enn menn lot seg påvirke av dette insentivet.

Andelen arbeidstakere som mente det var sannsynlig at de vil jobbe ved siden av pensjonen økte fra 30 til nær 
60 prosent dersom de kunne beholde hele pensjonen ved siden av arbeidsinntekten. Dette var oftere menn, de hadde
gjennomsnittlig høyere utdanning enn utvalget forøvrig, de jobbet i større grad heltid og hadde bedre egenvurdert helse
enn gjennomsnittet. 20 prosent av AFP-mottakerne i vårt utvalg oppga at de jobber eller hadde jobbet ved siden av 
pensjonen, mens over halvparten mente de sannsynligvis ville jobbet dersom det ikke medførte kutt i pensjons-
utbetalingen. 

1 Nedre aldersgrense for å ta ut alderspensjon er 67 år, mens øvre aldersgrense er
70 år. Rundt 97–98 prosent tar ut alderspensjon ved 67 år.

Datagrunnlag
Artikkelen er basert på analyser av data hentet fra to spør-
reundersøkelser gjennomført høsten 2007. Den ene var ret-
tet mot sysselsatte og den andre mot AFP-pensjonister.
Svarprosentene i de to undersøkelsene var på henholdsvis
47 og 72 prosent. Resultatene i artikkelen bygger på svar
fra 1484 sysselsatte alderen 45–66 år og 2166 mottakere av
avtalefestet pensjon (AFP) i alderen 62–66 år. 

Veiing av resultatene
Våre utvalg var noe skjevfordelt i forhold til utdannings-
nivå. Da vi vet at utdanningsnivå er et forhold som ofte har
innvirkning på pensjoneringsadferd, har vi vektet resulta-
tene med hensyn til utdanningsnivå. På denne måten håper
vi å redusere utvalgsfeil som skyldes over- eller underre-
presentasjon av personer innenfor de ulike utdanningsnivå-
ene i utvalget.
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Andre studier viser at pensjonssystemets tilgjengelighet
og kompensasjonsnivå har betydning for tidligpensjone-
ring (Hærnes m. fl. 2002, Dahl og Midtsundstad 1994).
Vil de insentivene som er lagt inn i det nye pensjonssyste-
met medføre at vi får se en endring i pensjonerings-
atferden? Dette har vi forsøkt å få svar på gjennom to
ulike spørreundersøkelser. I denne artikkelen vil vi pre-
sentere enkelte av resultatene fra disse to undersøkelsene2.

FLEKSIBEL PENSJONSALDER

Tidligere forskning knyttet til pensjoneringsadferd tyder
på at økonomiske insentiver nedfelt i pensjonssystemene
har betydning for folks pensjoneringsatferd og valg av
pensjoneringstidspunkt. I følge Hærnes m. fl. (2002) vil
insentivstrukturen i pensjonssystemet, samt skatt på
arbeidsinntekt og tap av pensjon hvis en ikke går av, ha en
sterk effekt på individers valg av pensjoneringstidspunkt.
En betydelig andel av arbeidstakerne vil velge å gå av ved
første og beste anledning, det vil si så fort en eller annen
pensjonsytelse blir tilgjengelig. Den nedre aldersgrensen i
pensjonsordninger, slik som 62-årsgrensen i ordningen
om avtalefestet pensjon (AFP), har derfor stor betydning
for det totale avgangsmønsteret og for hva som oppfattes
som alminnelig pensjonsalder. 

I pensjonsreformen er det i tilknytning til fleksibel pen-
sjonsalder lagt inn insentiver i form av høyere pensjons-
utbetaling ved senere avgang og lavere ved tidlig avgang.
I Tyskland ble det i 1992 innført et system som innebar at
pensjonen ble delvis avkortet ved uttak før 65 år, og forsk-
ning knyttet til denne ordningen tyder på at denne typen
økonomiske insentiver har sterk innvirkning på når folk
velger å gå av. I følge to tyske undersøkelser medførte
innføringen av denne reformen en betydelig økning i
yrkesdeltakelsen blant eldre. Den ene undersøkelsen kon-
kluderte med at delvis avkorting av pensjonen ved avgang
før 65 år hevet avgangsalderen for menn med ett og et
halvt år, og kunne ha hevet den enda et år dersom full
aktuarisk avkorting3 hadde blitt innført (Börsch-Supan og
Schnabel 2000). Den andre undersøkelsen viste at «ubrukt
kapasitet» ble redusert med 11 prosentpoeng etter refor-
men (Siddiqui 1997). Med ubrukt kapasitet menes her
andelen personer i alderen 55-65 år som ikke er i arbeid.

Det ligger en helt annen insentivstruktur i pensjonsre-
formen enn i dagens pensjonsordning (inklusive AFP-ord-
ningen), selv om nederste aldersgrense i nytt pensjonssy-
stem blir den samme som for AFP-ordningen i dag. Mens

Hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

2 De øvrige resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i NAVs rapportserie
tidlig i 2008.
3 Et aktuarisk pensjonssystem innebærer at personer som ønsker tidligpensjone-
ring selv bærer en del av kostnadene ved dette i form av lavere pensjonsytelser.
Det motsatte gjelder for personer som velger en høy pensjonsalder. De vil motta
en høyere pensjonsytelse som reflekterer de ekstra innbetalte pensjonspremiene i
de ekstra årene som yrkesaktiv. Full aktuarisk avkorting innebærer at individet
selv bærer hele kostnaden ved tidlig pensjonering. 
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Figur 1:
Valg av pensjoneringsalder blant arbeidstakere i
alderen 45-66 år.*

* Prosentandelene er beregnet ut i fra de som har oppgitt en avgangs-
alder. Om lag 3 prosent hadde ikke besvart disse spørsmålene. I tillegg
var det en andel på 16 prosent som hadde svart ’Vet ikke’ på spørsmål om
når de trodde de ville gå av gitt avkorting i pensjonen. Svaralternativet
’Tidligere enn 62 år’ forelå ikke for det siste spørsmålet.

KILDE: NAV 

I pensjonsreformen er det lagt opp til en tydeligere
sammenheng mellom størrelsen på den årlige pensjonsut-
betalingen og pensjoneringsalder. I det tredje spørsmålet
ble respondentene stilt overfor omtrentlige anslag på hvor
stor reduksjon eller hvor stort tillegg de vil få i pensjonen
ved å velge ulike pensjoneringsaldre. De ble bedt om å
oppgi når de trodde de ville gå av, gitt følgende reduksjon
eller økning i den årlige pensjonsutbetalingen:

� 62 år 25 % lavere utbetaling enn ved 67 år

� 63 år 20 % lavere utbetaling enn ved 67 år

� 64 år 15 % lavere utbetaling enn ved 67 år

� 65 år 10 % lavere utbetaling enn ved 67 år

� 66 år 5 % lavere utbetaling enn ved 67 år

� 67 år 100 % utbetaling

� 68 år 5 % høyere utbetaling enn ved 67 år

� 69 år 10 % høyere utbetaling enn ved 67 år

� 70 år 15 % høyere utbetaling enn ved 67 år

� Over 70 år 20 % høyere utbetaling enn ved 67 år

� Vet ikke



AFP-ordningen gir sterke insentiver til å gå av med pen-
sjon tidlig fordi pensjonisten ikke selv må bære kostna-
dene ved tidligpensjonering, må tidligpensjonistene i det
nye pensjonssystemet selv bære hovedkostnadene ved tid-
ligpensjonering i form av avkorting i pensjonen4. 

Respondentene ble i vår undersøkelse stilt overfor 
tre ulike spørsmål med hensyn til valg av pensjonerings-
alder:

1. Ved hvilken alder ville du ønsket å gå av dersom
avgangsalder ikke hadde hatt noen betydning for stør-
relsen på din årlige pensjonsutbetaling?

2. Ved hvilken alder regner du med å gå av med pensjon
(med alderspensjon, uførepensjon, AFP, tjenestepen-
sjon med aldergrense, annen førtidspensjon, eventuelt
leve av private midler)?

3. Ved hvilken alder tror du at du vil gå av med pensjon,
gitt de økonomiske konsekvensene ved valg av pensjo-
neringsalder som er lagt inn i det nye pensjonssyste-
met? (se faktaramme)

Når ønsker folk å gå av?

Mange ville ønsket å gå av tidlig dersom de ikke hadde
behøvd å ta hensyn til økonomiske forhold rundt pensjo-
nering. Som vi ser av Figur 1, oppga hele seks av ti at de
ville ønsket å gå av ved 62 år eller tidligere dersom
avgangsalder ikke hadde hatt noen betydning for stør-
relsen på pensjonen. Bare 14 prosent ville ønsket å stå i
jobb til fylte 67 eller lenger. 

Når regner folk med å gå av?

Andelen som faktisk regner med å gå av ved 62 år er
vesentlig lavere. Fire av ti mente de ville gå av ved 62 år
eller tidligere. Disse oppga i hovedsak at de ville gå av
med AFP. Tre av ti regnet med å stå i arbeid fram til pen-
sjonsalder i folketrygden. Vi må anta at de fleste i dette
spørsmålet har forholdt seg til dagens pensjonssystem,
inklusive dagens AFP-ordning. Innholdet i det nye pen-
sjonssystemet er ukjent for mange (Lien og Grambo 2007)
og det er ennå ikke avklart hvordan AFP-ordningen vil se
ut i det nye pensjonsregimet.

Virker prinsippet om avkorting?

Da de skulle ta hensyn til prinsippet om avkorting som lig-
ger inne i det nye pensjonssystemet, oppga fire av ti at de
ville stå i arbeid til fylte 67 eller lenger. Dette var oftere
menn enn kvinner, og de var i større grad selvstendig
næringsdrivende. De hadde også høyere utdanning og inn-

tekt enn gjennomsnittet for utvalget, og de hadde bedre
egenvurdert helse enn utvalget for øvrig. En tredel oppga
at de jobber i virksomheter hvor det er uvanlig å gå av med
førtidspensjon. I dag er det om lag tre av ti som står i jobb
fram til fylte 67 år5. Det ser altså ut til at flere vil la seg
friste til å stå lenge i arbeid dersom dette fører til høyere
pensjonsutbetaling.

Til tross for at de selv må bære en stor del av kostna-
dene ved tidligpensjonering, var det likevel seks av ti som
tror de vil pensjonere seg før fylte 67 år. De som tror de
vil gå av tidlig har gjennomsnittlig noe lavere utdanning
og noe dårligere selvrapportert helse enn resten av utval-
get. Mange oppga at de jobber i virksomheter der det er
vanlig å gå av tidlig.

Mange så ut til å bli usikre med tanke på pensjonerings-
tidspunkt da de skulle ta stilling til en eventuell avkorting
i pensjonen, og 16 prosent oppga vet ikke som svar på
avgangsalder på dette spørsmålet. 

En av tre lar seg påvirke av prinsippet om
avkorting

En tredel så ut til å ombestemme seg i forhold til det tids-
punktet de i utgangspunktet regnet med å gå av, da de
måtte ta hensyn til at størrelsen på pensjonsutbetalingen
ville avhenge av pensjoneringsalder (Se figur 2). 27 pro-
sent ville valgt et senere pensjoneringstidspunkt, mens 
7 prosent ville valgt å gå av tidligere. De som ville valgt å
gå av tidligere var i stor grad personer som jobber i virk-
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4 Tidligpensjonering vil fortsatt gi en kostnad for samfunnet ved at færre bidrar til
verdiskapingen i samfunnet gjennom arbeid. Færre i arbeid bidrar også til lavere
skatteinntekter.
5 Se artikkelen «Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes» i denne utga-
ven av Arbeid og velferd
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Figur 2: 
I hvor stor grad ombestemmer folk seg ifht pen-
sjoneringstidspunkt når de blir stilt overfor en
avkorting i pensjonen og høyere pensjon ved
senere avgangstidspunkt? (N=1419).

KILDE: NAV 

*Disse personene har oppgitt alder for når de regner med å gå av, men
har svart vet ikke på avgangsalder når de må ta stilling til eventuell
avkorting av pensjonen.
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somheter som ikke er med i AFP-ordningen, og derfor
ikke har anledning til å tidligpensjonere seg i dag. 

80 prosent av dem som ville valgt et annet pensjone-
ringstidspunkt ville valgt å gå av senere. De fleste av disse
ville jobbet mellom ett og tre år lenger (se Figur 3).
Prinsippet om avkorting i pensjonen ser ut til å ha en sær-
lig effekt blant de som ønsker å gå av ved 62 år.

HVORFOR VIL NOEN GÅ AV TIDLIG OG ANDRE
JOBBE LENGE?
Det kan være mange årsaker til at noen vil gå av tidlig
mens andre velger å stå lenge i jobb. Våre respondenter
ble bedt om å ta stilling til en del forhold som kan være
viktige for at man vil velge å gå av før man når pensjons-
alder i folketrygden. Dette kan blant annet være forhold i
arbeidslivet som støter en ut, som dårlig helse og belas-
tende arbeid (push-faktorer), insentiver som gjør det
attraktivt å gå av tidlig, som tilgjengelighet og kompensa-
sjonsnivå i pensjonsordningene (pull-faktorer) eller for-
hold utenfor arbeidslivet som trekker en ut, slik som for
eksempel ønske om mer fritid (jump-faktorer) (se fakta-
ramme). 

Figur 4 viser de årsakene som ble oppgitt som viktigst
blant de som ville gå av med pensjon før fylte 67 til tross
for at dette ville medføre lavere pensjonsutbetaling. Den
øverste gruppen av begrunnelser kan betegnes som pull-
eller jump-faktorer, mens den nederste gruppen må anses
som push-faktorer.

I tillegg til ønske om mer fritid og tid med familie, var
det ofte push-faktorer, som helseproblemer og anstreng-
ende arbeid, som ble oppgitt å ha stor betydning for å gå
av tidlig. Det kan kanskje tyde på at en aktiv senior-
politikk på arbeidsplassen og bedre tilpassing av arbeids-
oppgaver og arbeidssituasjon kunne ha bidratt til å holde
flere lenger i arbeid. Flere norske studier bekrefter at helse
i høy grad predikerer tilbøyeligheten til førtidspensjone-
ring. Effekten av økonomiske insentiver varierer med
helse og forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakere med en
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Figur 3: 
De som velger annet pensjoneringstidspunkt som
følge av at de vil få høyere pensjon ved senere
avgang og avkorting ved avgang før 67 år, fordelt
på hvor mye tidligere eller senere de vil velge å
gå av (N=477).
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Figur 4: 
De viktigste årsakene for de som tror de vil gå av
med pensjon før fylte 67 år til tross for avkorting
i pensjonen. Prosentandel som har svart at en fak-
tor har stor betydning. (N=640)
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Push-faktorer er utstøtingsfaktorer som de økonomiske,
helsemessige eller sosiale sidene ved arbeidsmiljøet og
arbeidsmarkedet som støter arbeidstakere ut. 

Pull-faktorer er attraksjonsfaktorer som trekker folk ut av
arbeidslivet, slik som tilgjengelighet av tidligpensjonsord-
ninger og kompensasjonsnivået for disse. En undergruppe
av slike attraksjonsfaktorer omtales gjerne som Jump-fak-
torer. Disse retter seg mot forhold utenfor arbeidslivet som
frister arbeidstakere til å gå av tidlig, for eksempel familie-
forpliktelser eller ønske om mer fritid.

Stay-faktorer er attraktive forhold ved arbeidet og
arbeidsmiljøet som gjør at arbeidstakere ønsker å jobbe
lenger enn de strengt tatt må.

Stuck-faktorer er forhold som «tvinger» arbeidstakere til
å fortsette i jobben selv om de helst ville ha sluttet, slik
som at pensjonsytelsen ved tidlig pensjonering ikke er til-
strekkelig for å opprettholde ønsket levestandard og ved-
kommende derfor er avhengig av arbeidsinntekten.

(Midtsundstad 2006)
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kombinasjon av dårlig helse og dårlig arbeidsmiljø har
større sannsynlighet for å tidligpensjonere seg enn andre
(Dahl og Midtsundstad 1994). 

Blant dem som oppga at de regnet med å jobbe fram til
de fyller 67 eller lenger, var de viktigste årsakene at de triv-
des på arbeidsplassen og fant jobben interessant og givende.
Mange syntes også fleksibel arbeidstid og den sosiale kon-
takten på arbeidsplassen var viktig. Dette er stay-faktorer
som kan tilskrives positive egenskaper ved arbeidet heller
enn stuck-faktorer som «tvinger» en til å fortsette i jobb. 

LEVEALDERJUSTERING

Mens pensjonsalderen i folketrygden har ligget på 67 år
siden 1973, har den forventede levealderen stadig økt. Det
betyr at perioden man mottar pensjon stadig blir lenger. 
I pensjonsreformen er det tatt høyde for dette ved at man
innfører en levealderjustering av alderspensjonen (se fak-
taramme). I praksis betyr dette at pensjonskostnadene ved
økt levealder og lengre periode som pensjonist i større
grad må bæres av pensjonistene selv, og ikke – som i dag
– av de yrkesaktive. I og med at levealderen stadig øker,
må befolkningen enten forvente lavere årlig pensjon eller
velge å stå lenger i arbeid for å kompensere for høyere
levealder. Det nye pensjonssystemet kan gjennom levealder-
justeringen muligens bremse opp avgangen fra arbeids-
livet og bidra til en høyere pensjoneringsalder. Hvordan
ser det så ut til at befolkningen vil forholde seg til dette? 

7 av 10 vil jobbe noe lenger dersom levealde-
ren går opp

Dersom forventet levealder øker med ett år og den årlige
pensjonen reduseres med 5 prosent som følge av dette,
svarte sju av ti at de ville valgt å motvirke dette ved å stå noe
lenger i jobb. (Figur 5). Blant dem som svarte det, var det en
overrepresentasjon av kvinner og ansatte i offentlig sektor,
og gruppen som helhet hadde en noe bedre egenvurdert
helse enn de som uansett ville gått av på planlagt tidspunkt.

26 prosent svarte at de ville gått av på planlagt tidspunkt
og akseptert et kutt i den årlige pensjonen på rundt fem
prosent. Blant dem som svarte dette, fant vi en overrepre-
sentasjon av menn. Det var også en overrepresentasjon av
personer som jobber i privat sektor eller er selvstendig

næringsdrivende, og de har litt høyere lønn og litt dårligere
selvrapportert helse enn gjennomsnittet for utvalget.

BEDRE MULIGHETER TIL Å KOMBINERE ARBEID
OG PENSJON

Innbakt i pensjonsreformen ligger det også insentiv til høy-
ere deltakelse i arbeidslivet etter pensjonering, ved at man
kan jobbe så mye man ønsker uten å få avkorting i pensjo-
nen slik som i dagens pensjonssystem (se faktaramme).

Mange kan tenke seg å kombinere arbeid og
pensjon

Som vi ser av Figur 6, dobles andelen som oppga det som
nokså eller svært sannsynlig at de ville jobbe ved siden av
pensjonen dersom de kunne gjøre det uten å få redusert
pensjonsutbetalingen. Mens det med avkorting var
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Levealderjustering 
Opptjent pensjon skal fordeles over det antall år man for-
ventes å motta pensjon, gitt forventet levealder på
avgangstidspunktet. Når levealderen går opp må derfor den
opptjente pensjonskapitalen fordeles over flere år. Om man
ikke ønsker en reduksjon i den årlige utbetalingen, kan
man motvirke det ved å stå lenger i arbeid. Eksempelvis
må man, dersom den forventede levealderen for en 67-
åring øker med ett år, jobbe om lag 8 måneder lenger for å
få utbetalt samme årlige pensjon. 

Arbeid og pensjon i dagens pensjonssystem
Etter dagens regelverk avkortes pensjonen for alderspen-
sjonister i alderen 67-69 år som har arbeidsinntekt som
overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden)6. For denne
gruppen avkortes pensjonen med 40 prosent av den
arbeidsinntekten som overstiger 2 G. Alderspensjonister
over 70 år kan allerede i dag arbeide ubegrenset uten
avkorting i pensjonen. AFP-mottakere får etter dagens
regelverk en avkorting av pensjonen dersom de har
arbeidsinntekt som overstiger et beløp på 15 000 kroner.
For denne gruppen avkortes pensjonen med den prosentan-
delen som arbeidsinntekten utgjør av tidligere inntekt
(arbeidsinntekten forut for pensjoneringen). Dersom man
for eksempel har en arbeidsinntekt ved siden av pensjonen
som utgjør 65 prosent av tidligere inntekt, så vil det utbe-
tales 35 prosent av full pensjon. Dersom man arbeider del-
tid i kombinasjon med AFP og har om lag samme heltids-
lønn som tidligere, innebærer dette at AFP-pensjonen
avkortes tilsvarende stillingsandelen i deltidsarbeidet.

6 Pr 1. november 2007 var G på 66 812 kr.
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Figur 5: 
Dersom den forventede levealderen stiger med 
1 år vil folk gjøre følgende valg (N=1484):  
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omkring 30 prosent som oppga det som svært eller nokså
sannsynlig at de ville jobbe ved siden av pensjonen, var
det nær 60 prosent som ville valgt å jobbe dersom de
kunne beholde hele pensjonen ved siden av arbeidsinntek-
ten. Særlig mye økte andelen som mente det var svært
sannsynlig at de ville jobbe ved siden av pensjonen.

Til sammen var det tre av ti som så ut til å la seg påvirke
av dette insentivet til fortsatt yrkesdeltakelse. Det som
kjennetegner denne gruppa er at de noe oftere er menn enn
kvinner, de har gjennomsnittlig høyere utdanning enn
utvalget for øvrig, og de jobber oftere i heltidsstillinger. 

Halvparten av dagens AFP-mottakere kunne
tenkt seg å kombinere jobb og pensjon

Det finnes også muligheter for å kombinere tidligpensjone-
ring med arbeid innenfor dagens AFP-ordning (se fakta-
ramme). Stadig flere AFP-mottakere velger å kombinere
jobb og pensjon, og ved utgangen av 2. kvartal 2007 hadde
17 prosent av AFP-mottakerne inntektsgivende arbeid.
Statistikk fra NAV viser også at det er en utvikling i retning
av at de som kombinerer jobb og pensjon i økende grad job-
ber i høyere stillingsandel (Lien 2007) – dette til tross for at
AFP-ordningen gir relativt svake insentiver til arbeid.

En av fem AFP-pensjonister i vårt utvalg oppga at de
hadde eller hadde hatt inntektsgivende arbeid ved siden av
pensjonen. Imidlertid oppga over halvparten at de sann-
synligvis ville arbeidet ved siden av pensjonen dersom det
ikke hadde ført til reduksjon i pensjonsutbetalingen. Det
som kjennetegnet dem som hadde jobb ved siden av pen-
sjonen, var at de i større grad jobbet fulltid på pensjone-

ringstidspunktet, de hadde bedre selvrapportert helse og
det var flere menn enn kvinner.

Blant AFP-pensjonistene som fortsatt hadde jobb eller
tidligere hadde jobbet ved siden av pensjonen, var den
viktigste årsaken til dette at de trivdes på arbeidsplassen.
Det hadde også stor betydning for mange at jobben var
interessant og givende, at de opplevde at kompetansen
deres trengtes og at de ønsket å beholde den sosiale kon-
takten og nettverket på arbeidsplassen. Vi ser altså at det i
stor grad er stay-faktorer som bidrar til at disse personene
ønsker å beholde tilknytningen til arbeidslivet.

KONKLUSJON

På grunnlag av våre data ser det ut til at de økonomiske
insentivene i pensjonsreformen vil kunne føre til at pen-
sjoneringsalderen heves, og til at flere enn i dag vil
benytte seg av muligheten til å jobbe ved siden av pensjo-
nen. Det er særlig to prinsipper i pensjonsreformen som
synes å bidra til dette. Det første er prinsippet om at per-
soner som velger å utsette tidspunktet for pensjonering,
får en høyere årlig pensjonsytelse. Det andre er innfø-
ringen av levealderjustering, slik at en må arbeide noe
lenger for å få like høy pensjon dersom levealderen øker.
Vi ser at en kombinasjon av dårligere helse og typiske
utstøtingsfaktorer knyttet til arbeidslivet er bakgrunn for
at en del ikke lar seg påvirke av insentivene. 
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Figur 6: 
Prosentandel som oppgir at det er (svært eller
nokså) sannsynlig eller usannsynlig at de vil
jobbe ved siden av pensjonen, med eller uten
avkorting i pensjonsutbetalingen (N=1484).

KILDE: NAV 



INNLEDNING 
Målsettingen om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på
varige trygdeordninger, gjør det viktig å følge med på hva
som skjer med brukerne etter at de går ut av de ulike vel-
ferdsordningene NAV administrerer. Denne analysen ser
på om de som avsluttet medisinsk rehabilitering eller
attføring i årene 1999, 2000, 2001 og 2002 kom i arbeid. 
I denne perioden økte antall personer under medisinsk
rehabilitering og på attføring. Dette skyldtes blant annet at
vi i samme periode hadde en økning i antallet sysselsatte.
Samtidig hadde vi en økning i antallet langtidssykmeldte.
På regelverkssiden kom det en utvidelse av unntaksbe-
stemmelsene for å motta rehabiliteringspenger, og i tillegg
kom innstramninger i uføreordningen i 2000 med krav om
at attføring skal være prøvd før tilståelse av uførepensjon.
Samlet medførte disse endringene til en økning i tilstrøm-
mingen til de to ordningene. 

Vi vil se på om en økt satsing på arbeidslinja bidro til at
sjansen for å komme i arbeid endret seg i løpet av disse
årene. Når det gjelder innstramning i uføreordningen, bør
vi forvente at økt fokus på arbeidslinja innebar at flere
kom i arbeid. Samtidig medførte sannsynligvis de skjer-
pede attføringskravene at brukere med større helseproble-
mer ble prøvd mot arbeid. Isolert sett vil dette medføre at
færre kom i arbeid. Kan vi finne spor av dette i våre ana-
lyser?

Det er vanlig å måle situasjonen til brukerne rett etter
avgang. En slik tilnærming vil imidlertid ikke fange opp
de som bruker noe tid på å finne arbeid. Vi har derfor valgt
å følge de aktuelle personene gjennom tre år etter avslut-

tet rehabilitering/attføring. På grunn av at vi skal følge de
samme personene gjennom tre år, har vi måttet velge ut
personer som gikk ut av ordningene for en del år siden. Et
problem med kun å bruke selve overgangen til arbeid som
et mål på suksess, er at dette ikke gir noen informasjon om
vedkommende faktisk blir værende i arbeid og ikke faller
ut av arbeid igjen etter kort tid. Vi har derfor også sett på
hvor mange som blir værende i arbeid i minst ett år.

Arbeidsmarkedssituasjonen endret seg betydelig i den
perioden vi har sett på. Arbeidsledigheten var relativt sta-
bil i årene 1999–2001, men økte kraftig i 2002. En kan
derfor forvente at det ble vanskeligere å komme i arbeid
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Figur 1: 
Mottakere av rehabiliteringspenger og registrerte
yrkeshemmede, 1994 til 2006
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Overgang fra rehabilitering og attføring 
til arbeid

AV JORUNN FURUBERG OG PER KRISTOFFERSEN

SAMMENDRAG

Blant de som avsluttet rehabilitering i årene 1999–2002 hadde ca 20 prosent et arbeidsforhold allerede ved avgang fra
rehabilitering. Når tre år var gått hadde i overkant av 35 prosent vært i arbeid av kortere eller lengre varighet. Blant de
som avsluttet attføring i disse årene hadde mellom 21 og 28 prosent direkte overgang til et arbeidsforhold. I løpet av tre
år hadde vel 50 prosent hatt en overgang til arbeid. 

Sjansen for å komme i arbeid, etter at det er kontrollert for endringer i sammensetningen av kjennetegn ved brukerne
og den lokale arbeidsledigheten ved avgangstidspunktet, var høyere for de som avsluttet rehabiliterning og attføring i
perioden 2000-2002 enn de som avsluttet i 1999. I 2000 ble det gjort en innskjerping i kravet om at attføring skulle være
prøvd før uførepensjon kunne tilstås. Samtidig var det et økt fokus på arbeidslinja og et styrket samarbeid mellom tryg-
deetaten og Aetat. Funnene indikerer at innstrammingen i attføringsvilkåret i 2000 og økt satsing på arbeidslinja kan ha
ført til at flere kom i arbeid i disse årene.

Da vi så på overgangen til mer varig arbeid, ble forskjellen mellom de ulike årene mer utydelig. Vi satte da som
betingelse at personene skulle ha vært i arbeid i minimum ett år. Funnene kan tyde på at det var en økning i sjansen for
å komme i arbeid i årene 2000-2002, men at denne økningen først og fremst gjaldt mer kortvarige arbeidsforhold. 

I denne analysen har vi definert arbeid relativt strengt. Perioder der en person er i arbeid i følge AA-registreret men
samtidig har et trygde- eller arbeidssøkerforhold, er ikke regnet som arbeid.  
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for de som avsluttet rehabilitering og attføring i 2002 og
dels i 2001. For å kunne undersøke arbeidsmarkedets
betydning for overgangen til arbeid, har vi både undersøkt
betydningen av, og kontrollert for, arbeidsledighetsnivået
på personenes lokale arbeidsmarked ved avgangstids-
punktet. 

Artikkelen tar for seg noen av funnene som presenteres
i NAV-rapport nr 5/2007 «I arbeid etter rehabilitering og
attføring?» I rapporten analyseres også overgangen til
ulike trygdeordninger og arbeidssøkerstatuser, i tillegg til
at vi ser på flere ulike definisjoner av arbeid.

DEFINISJONER, DATA OG METODE

En nærmere definisjon av begrepene medisinsk rehabilite-
ring og yrkeshemmet er gitt i egen faktaramme. I denne
artikkelen brukes begrepene attføring og yrkeshemmet
synonymt. Analysen av yrkeshemmede omfatter alle som
avslutter en periode registrert som yrkeshemmet hos
NAV, uavhengig av om vedkommende har rettigheter
etter Folketrygdloven eller ikke. Imidlertid er yrkeshem-

mede som avslutter en periode i varig tilrettelagt arbeid
utelatt fra analysen. Medisinsk rehabilitering omfatter der-
imot bare de som har rettigheter i følge Folketrygdlovens
§10, og som mottar rehabiliteringspenger.

I analysen har vi kontrollert for endringer i bakgrunns-
kjennetegn i de ulike avgangsårene. For en oversikt over
kjennetegn ved avgangene, fordelt etter avgangsår, se ved-
legg.

De som avsluttet rehabilitering og attføring utgjør en
heterogen gruppe, og sammensetningen av gruppen kan
endre seg over tid. En oversikt over kjennetegn ved
avgangene fordelt etter avgangsår viser at det er vanskelig
å se et tydelig mønster i forskjellene i bakgrunnsvariabler
mellom de ulike avgangsårene, både for de som avslutter
rehabilitering og de som avslutter en periode som yrkes-
hemmet. Imidlertid går det frem at de som avsluttet reha-
bilitering i 2002 har en mer omfattende trygdekarriere bak
seg, sammenlignet med de som avsluttet rehabilitering
årene før. De er også noe eldre, og uføregraden på rehabi-
literingspenger er noe høyere. 

Blant de yrkeshemmede hadde en større andel av de
som avsluttet i 2000 og 2001 en lengre trygdehistorie bak
seg, sammenlignet med de øvrige avgangsårene i analy-
sen. De som hadde avgang i 2002 hadde brukt mindre tid
i aktive tiltak, sammenlignet med de som hadde avgang
årene før.

Vi har analysert overgang til arbeid ut fra to ulike defi-
nisjoner, se egen rammesak.

Overgangen til arbeid ble analysert ved hjelp av Cox
hasardratemodell. Denne metoden benyttes for å analysere
hvilke forhold som påvirker «tid til hendelse». Det bereg-
nes en såkalt hasardrate for overgang på hvert tidspunkt,
samtidig som det kontrolleres for de ulike variablene.
Hasardraten kan tolkes som risikoen for at et individ opp-
lever en hendelse i løpet av neste korte tidsperiode. 
I denne analysen viser hasardraten sjansen for at en person

Overgang fra rehabilitering og attføring til arbeid

Bakgrunnsvariable
Vi har kontrollert for følgende variabler:
– Kjønn
– Alder 
– Bostedsfylke
– Trygdehistorikk (siste fem år før tilgang)
– Arbeidssøkerhistorikk (siste fem år før tilgang)
– Gjennomsnittlig opptjente pensjonspoeng 

For avgang fra rehabilitering har vi også kontrollert for:
– Hjemmel for tilståelse av rehabiliteringspenger
– Uføregrad

For yrkeshemmede har vi også kontrollert for:
– Varighet av inneværende periode som yrkeshemmet
– Andel av tiden som yrkeshemmet en har vært i tiltak
– Type tiltak i løpet av perioden som yrkeshemmet
– Om personen har mottatt attføringspenger som yrkeshemmet

Rehabilitering vil si aktiv behandling med utsikt til bed-
ring av funksjonsevnen. Behandlingen kan variere fra inn-
leggelse i helseinstitusjon til egentrening. Personer som er
under rehabilitering kan motta rehabiliteringspenger.
Stønadsperioden er per i dag begrenset til ett år, med
mulighet for visse unntak. Rehabiliteringspenger kan også
ytes i en begrenset periode ved framsettelse av krav om
yrkesrettet attføring.

Avgang fra rehabilitering:
I vår analyse innebefatter dette alle mottakere av rehabili-
teringspenger som ute av ordningen i minimum 3 måneder
(91 dager). Avgangen er regnet fra den siste datoen ved-
kommende mottar rehabiliteringspenger. Dersom en per-
son går ut og inn av rehabiliteringspengeordningen flere
ganger i løpet av et år, tar vi utgangspunkt i den siste
avgangen. 

Yrkeshemmede er personer som har fått sin evne til å
utføre inntektsgivende arbeid nedsatt, eller har fått sine
muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig inn-
skrenket. Årsaken til dette kan enten være sykdom, skade
eller lyte, eller sosial mistilpassing. Gruppen omfatter både
personer med rett til folketrygdytelser under attføring og
andre yrkeshemmede.

Avgang som yrkeshemmet:
Alle som er registrert som yrkeshemmet i arbeidssøkerre-
gisteret og som har et opphold i registreringen i minimum
3 måneder (91 dager) er regnet å ha avgang som yrkeshem-
met. Dersom en person er registrert med flere opphold på
minimum 3 måneder i løpet av et år, tar vi utgangspunkt i
den siste avgangen. Yrkeshemmede som har vært registrert
som deltakere i varig tilrettlagt arbeid i løpet av perioden
som yrkeshemmet er utelatt fra analysen.



skal komme i arbeid neste tidsperiode. Jo høyere hasardra-
ten er, jo større er sjansen for å komme i arbeid.
Hasardraten er ikke en sannsynlighet. Den kan derfor
være større enn 1, og er påvirket av målestokken.
Hasardraten gir et bilde av hvorledes risikoen endrer seg
over tid. I artikkelen har vi brukt begrepet sjanse i stedet
for hasardrate. Vi har analysert tid til første hendelse.

Cox skrives slik:

Der h0(t) er en grunnhasard mens X-ene er forskjellige vari-
able og b-ene måler betydningen av de enkelte variabler.

Datagrunnlaget er en kobling av data hentet fra ulike
registre administrert av NAV. Data om overgang til arbeid
er hentet fra Arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret (AA-
registeret), se egen ramme. Data fra AA-registeret brukes
til ulike formål. Våre data fra AA-registeret er hentet fra
datamaterialet som brukes til å beregne totalt antall
arbeidsdager i sykefraværsstatistikken. Dette datamateria-
let er bearbeidet og kvalitetssikret, men innholder ikke
opplysninger om arbeidstid på individnivå.

ANDEL I ARBEID – KLARE FORSKJELLER OVER
TID OG MED HENSYN TIL OM ARBEIDET ER
VARIG
Tabell 1 viser andelen med avgang fra henholdsvis rehabi-
litering og attføring som hadde overgang til arbeid de ulike
årene. Fordi vi også er interessert i tilpasningen til arbeid på
lengre sikt, har vi sett på andel som hadde overgang til
arbeid umiddelbart etter avsluttet rehabilitering/attføring,
og andelen som hadde overgang til arbeid i løpet av analy-
setiden. Tabellen viser de faktiske overgangene til arbeid,
uten at det er kontrollert for bakgrunnskjennetegn.1
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Arbeid
Vi definerer at en person er i arbeid i den tiden vedkom-
mende er registrert i AA-registeret, uten samtidig å være
registrert som trygdemottaker eller arbeidssøker. Med
arbeidssøker mener vi her en som er registrert som helt ledig,
yrkeshemmet, eller deltaker i ordinære arbeidsmarkedstiltak.
Med trygdemottakere mener vi mottakere av rehabiliterings-
penger eller uføretrygd. For å regne et arbeidsforhold som
sammenhengende godtar vi opphold mellom to arbeidsfor-
hold på inntil 60 dager. Personer som starter et arbeidsfor-
hold før avgang fra rehabilitering/yrkeshemmet regnes for å
starte i arbeid dagen etter avgang.

Varig arbeid – varighet minimum ett år 
I utgangspunktet definerer vi arbeid på samme måte som
ovenfor, men arbeidsforholdet må ha varighet på minst ett
år. Personer som starter et arbeidsforhold før avgang fra
rehabilitering/yrkeshemmet regnes for å starte i arbeid
dagen etter avgang.

Arbeidsgiver- arbeidstakerregisteret: 
Registeret inneholder forløpsdata over arbeidsforhold.
Registeret forvaltes av NAV og baserer seg på innmeldte
opplysninger fra arbeidsgivere. Alle arbeidsforhold med
varighet minimum 7 dager, der arbeidstiden er minst 4
timer per uke, skal innmeldes i registeret. Det skal sendes
melding til AA-registeret om opphør av et arbeidsforhold.
Også ved sykdom utover 12 måneder, og når gjennomsnitt-
lig arbeidstid pr. uke er mindre enn 4 timer, skal det sendes
slik melding.

Tabell 1: 
Andelen av avgangen fra rehabilitering og som yrkeshemmede med overgang til arbeid etter avgangsår.

1999 2000 2001 2002

Rehabilitering:
Overgang til arbeid uansett varighet – umiddelbar overgang 18 % 23 % 22 % 23 %

– sum overgang etter 3 år 35 % 39 % 37 % 37 %

Overgang til varig arbeid – umiddelbar overgang 12 % 15 % 14 % 16 %
– sum overgang etter 2 år 19 % 21 % 19 % 21 %

Yrkeshemmede:
Overgang til arbeid uansett varighet – umiddelbar overgang 21 % 27 % 28 % 26 %

– sum overgang etter 3 år 50 % 53 % 53 % 49 %

Overgang til varig arbeid – umiddelbar overgang 13 % 14 % 14 % 14 %
– sum overgang etter 2 år 30 % 30 % 29 % 26 %

KILDE: 

1 Tabellen leses slik: De som avsluttet rehabilitering i 1999: 18 prosent hadde overgang til arbeid umiddelbart etter avgang rehabilitering. Når tre år var gått hadde 35
prosent hatt en overgang til arbeid av kortere eller lengre varighet. 12 prosent hadde en umiddelbar overgang til varig arbeid. Når to år var gått hadde 19 prosent hatt en
overgang til varig arbeid.
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Av de som avsluttet rehabilitering i den aktuelle perio-
den, gikk 20 prosent rett ut i arbeid. I løpet av tre år hadde
vel 35 prosent en overgang til arbeid. Dette betyr at de
hadde startet i et arbeidsforhold av kortere eller lengre
varighet. 

Når vi ser på overgang til varig arbeid, var andelen som
gikk rett over i arbeid betydelig lavere. Det var også færre
som hadde overgang til varig arbeid i løpet av analyse-
perioden. 15 prosent gikk over i varig arbeid rett etter
avgang fra rehabilitering, mens andelen økte til ca. 20 pro-
sent i løpet av analysetiden. 

Av de som avsluttet rehabilitering og hadde overgang
til arbeid, hadde de fleste overgang til arbeid umiddelbart
etter avgang. Dette skyldes trolig at mange gikk tilbake til
tidligere arbeidsgiver. En undersøkelse av rehabiliterings-
pengemottakere (Hedlund 2005), viste at 60 prosent av
respondentene oppga at de hadde inntektsgivende arbeid å
gå tilbake til etter ett år med rehabiliteringspenger.
Hedlunds undersøkelse baserer seg på intervjudata, og
ikke data fra AA-registeret. 

For yrkeshemmede lå andelen med overgang til arbeid
høyere enn for de som avsluttet rehabilitering.

Mellom 21 og 28 prosent hadde overgang til arbeid
umiddelbart etter avgang. I løpet av tre år hadde ca. 50
prosent hatt en overgang til arbeid av kortere eller lengre
varighet. Ekhaugen (2006) fant at relativt mange kom i
arbeid etter avgang som yrkeshemmet. Nesten halvparten
hadde kommet i jobb innen 12 måneder, og tre fjerdedeler
av disse var også i arbeid 3 år etter avgang. Ekhaugens
analyse gjaldt yrkeshemmede. For personer som har mot-
tatt medisinsk rehabilitering er det ikke gjort tilsvarende
undersøkelser.

Også blant de yrkeshemmede var det færre som hadde
overgang til varig arbeid. Ca. 14 prosent hadde overgang til
varig arbeid umiddelbart etter avgang, mens det totalt i løpet
av analyseperioden var 30 prosent som kom i varig arbeid.

Blant de yrkeshemmede var det en markant økning i
andelen som hadde overgang til arbeid i løpet av analyse-
perioden. Dette skyldes at mange trenger noe tid for å
finne nytt arbeid. De yrkeshemmede som har hatt rett til
attføringspenger etter Folketrygdloven, har rett til denne
ytelsen i en periode i etterkant av attføringen mens de
søker nytt arbeid2. 

Andelen som kom i arbeid er høyere blant dem som
avsluttet attføring enn blant dem som avsluttet rehabilite-
ring. Dette skyldes at de som mottar rehabilitering er en
mer sammensatt gruppe der det er flere som ikke er aktu-
elle for arbeidsmarkedet. Mange som avslutter rehabilite-
ring har overgang til yrkesrettet attføring, men mange har
også så store helsemessige problem at de ikke er aktuelle
for å komme tilbake til arbeidslivet. 

Vi fant at andelen som kom i arbeid etter avgang fra
både rehabilitering og attføring økte betydelig i løpet av
oppfølgingstiden. Andelene ble imidlertid redusert da vi
så på overgangen til varig arbeid. 

ØKTE SJANSEN FOR Å KOMME I ARBEID ETTER
INNSTRAMMINGEN I 2000? 

Figurene 2–5 viser resultatene av analysene når vi har
kontrollert for endringer i sammensetningen av bakgrunn-
skjennetegn i de ulike avgangsårene, samt variasjoner i
den lokale arbeidsledigheten ved avgangstidspunktet.
Figurene viser baseline kumulativ hasardrate, det vil si at
de er tegnet for en referanseperson og viser sjansen for å
ha overgang til arbeid etter antall dager fra avgang.
Referansepersonenes egenskaper er de samme i alle årene. 

For begge de to gruppene vi har sett på, viste analysene at
sjansen for overgang til arbeid økte utover perioden etter
avgangstidspunktet. Samtidig viste analysen at sjansen for å
komme i arbeid var høyere i 2000, 2001 og 2002, enn i 1999.  

Den økte sjansen for å komme i arbeid etter en periode
med rehabilitering eller attføring i årene etter 1999, kan
delvis være et resultat av innstrammingen av uføreord-
ningen i 2000. En konsekvens av denne innskjerpingen
var sannsynligvis at flere svake brukere enn tidligere har
måttet prøve seg ut i forhold til arbeid, noe som kan ha
bidratt til at en større andel av disse brukerne har kommet
i jobb. Økt fokus på arbeidslinja i Aetat og trygdeetaten
førte trolig til en forsterket innsats for å bistå folk til å
komme i arbeid. Det forsterkede samarbeidet mellom eta-
tene kan ha bidratt til det samme. 

Forskning har ganske entydig dokumentert at overgang-
sannsynligheten fra ledighet til jobb øker når en periode
med arbeidløshetstrygd nærmer seg slutten. Det samme
gjelder ved krav om tiltaksdeltakelse som betingelse for å
motta dagpenger. Dette er virkninger som er dokumentert
i flere nordiske land (Raaum 2002). En innskjerping i att-
føringskravet kan ha hatt noe av den samme effekten for
mottakere av rehabiliteringspenger. Det kan tenkes at økte
krav til aktivitet kan ha ført til at enkelte brukere valgte en
mindre attraktiv jobb som et alternativ.

VARIG ARBEID - FORSKJELLENE MELLOM ÅRENE
BLE MER UTYDELIG 

Når vi så på overgang til varig arbeid, viste analysene at
forskjellen mellom årene forsvant. Unntakene var de som
avsluttet rehabilitering i 2000 og de yrkeshemmede som
avsluttet i 2002. De yrkeshemmede med avgang i 2002
hadde lavere sjanse for å komme i varig arbeid sammenlig-
net med de som hadde avgang i 1999. De som hadde
avgang fra rehabilitering i 2000 hadde høyere sjanse for å
komme i varig arbeid, sammenlignet med avgangen i 1999. 

Funnene kan tyde på at det har vært en økning i sjansen
for å komme i arbeid i årene etter 1999, men denne

2 Alle som hadde avgang fra attføring med rettigheter etter Folketrygdloven før
01.01.2004 kunne beholde attføringspenger i ventetid på arbeid i inntil ett år etter
avsluttet attføring.
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økningen omfatter i første rekke overgang til mer kortva-
rige arbeidsforhold. 

HØY ARBEIDSLEDIGHET REDUSERTE OVER-
GANGEN TIL ARBEID  

Vi har forsøkt å fange opp endringer i etterspørselen etter
arbeidskraft ved å kontrollere for ledighetsnivået i
bostedskommunen på avgangstidspunktet. Høyt ledighets-
nivå førte til redusert overgang til arbeid i alle våre analy-
ser. Det at vi fant noe svakere resultater for overgang til
arbeid for de som avsluttet i 2002, kan skyldes at vi ikke i
tilstrekkelig grad klarer å fange opp den økte arbeidsledig-
heten i denne perioden.3

Blant de yrkeshemmede var sjansen for å komme i
varig arbeid lavere i 2002 sammenlignet med de som
hadde avgang tidligere. Innskjerpingen av attføringsvilkå-
ret i 2000 førte til en økt tilgang til attføring. Det er rime-
lig å anta at disse personene i gjennomsnitt hadde lavere
restarbeidsevne enn tidligere. En del var bare registrert
som yrkeshemmede en kort tid, og mange gikk trolig til-
bake til rehabilitering. Dette skyldes at avklaringer i Aetat
avdekket at attføring ikke var hensiktsmessig. Samtidig
har vi sett at arbeidsmarkedet var vanskeligere for dem
som hadde avgang i 2002 enn i 1999. Det er grunn til å
anta at situasjonen på arbeidsmarkedet spilte en større
rolle for de yrkeshemmede, da de i større grad enn rehabi-
literingspengemottakerne er avhengige av å søke nytt
arbeid.  

I analysen viste det seg at mange sto registrert med et
arbeidsforhold allerede før avgang. Ut fra foreliggende
data kan vi ikke avgjøre om dette skyldes manglende
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3 Vi har også prøvd å inkludere endring i arbeidsledighet i bostedskommunen de
første 6 mnd etter avgang i tilegg til ledighet ved avgangstidspunktet, men denne
variabelen gav ingen signifikante utslag.

Figur 2: 
Tid fra avgang rehabilitering til arbeid, etter
avgangsår.

Figur 3: 
Tid fra avgang rehabilitering til varig arbeid, etter
avgangsår.

Figur 5: 
Tid fra avgang som yrkeshemmet til varig arbeid,
etter avgangsår.

Figur 4: 
Tid fra avgang som yrkeshemmet til arbeid, etter
avgangsår.
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utmelding av AA-registeret eller om det er faktiske
arbeidsforhold. Ifølge reglene for AA-registeret skal det
sendes opphørsmelding ved sykdom utover 12 måneder. 

Undersøkelsen bekrefter at det er viktig å ha en lang
analyseperiode etter avsluttet rehabilitering og attføring.
Vi ser at resultatet er svært forskjellig dersom vi bare
hadde målt status kort tid etter avgang. 

Vi har kontrollert for en rekke bakgrunnskjennetegn.
Imidlertid er det flere forhold vi ikke har opplysninger om,
og derfor ikke har kunnet kontrollere for. Dette gjelder for
eksempel utdanning som vanligvis anses som en faktor
som påvirker sjansen for overgang til arbeid. Det er mulig
at et rikere datamateriale ville ha kunnet påvirke resulta-
tene. I tillegg vil det være uobserverbare forhold som kan
påvirke resultatene, som for eksempel motivasjon. 
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Vedlegg1: 
Avgangen fra rehabilitering, 1999-2002. etter ulike kjennetegn.

1999 2000 2001 2002*

Kjønn (pst):
kvinner 56,3 55,5 55,7 55,8
menn 43,7 44,6 44,4 44,2

Alder (ved avgang i år)
Gjennomsnitt 42,5 42,3 42,5 43

Alder, grupper:
Under 24 år 6,3 6,3 6,1 6,6
25-34 22 22 21,8 19,9
35 - 44 26,3 27,1 27,4 26,4
45 - 54 28,4 28,1 27,5 27
55-+ 17 16,5 17,3 20,2

Hjemmel:** 
1. Sykepengerett(§ bokstav a) 46,7 45,2 39,8 55,3
2. Sykepengerett(§ bokstav b og c) 7,5 7,3 7 9,9
3. Tilbakefall (§ bokstav d og e) 4,9 3,9 6,1 3,9
4. Ventetid før tiltak (§11-5,)  jfr.11-9 andre ledd bokstav a). 37,3 39,1 39,3 24,2
5. Avbrudd yrkesrettet attføring (§ bokstav f) 1,6 1,9 5,5 4,3
6. Under arbeidstrening (§ 10-8 2. ledd) + ung student 2 2,4 2,4 2,5

Dager sykepenger 5 år før, gj.snitt 239 245 245 254
Dager med rehabiliteringspenger 5 år før, gj.snitt 55 56 71 97
Dager reg yrkeshemmet 5 år før, gj.snitt 158 151 181 124

Grad på rehabiliteringspenger: gj.snittt 88 88 88 89

Gjennomsnittlig poengopptjening 2,4 2,4 2,4 2,5

Antall dager helt ledig, gj.snitt 98 82 71 67

Arbeidsledighet 2,6 2,7 2,7 3,2
Avgang i alt 33 670 36 233 44 994 43 479

Antall uføre på avgangstidspunktet 5 712 5 469 5 926 6 778

* I 2002 er det et brudd i statistikkgrunnlaget på grunn av innføring av nye beregningsregler. 
** Hjemmel knytter seg til vilkårene for få rehabiliteringspenger. 

1 = Har mottatt sykepenger i til sammen 248, 250 eller 260 dager i løpet av siste 3 år, og fortsatt er arbeidsufør. 
2 = Har mottatt sykepenger i til sammen 248, 250 eller 260 dager i løpet av siste 3 år, og igjen blitt arbeidsufør uten å ha opparbeidet rett til sykepenger og vært

arbeidsufør i 52 uker uten å ha rett på sykepenger.
3 = Tidligere mottatt rehabiliteringspenger, men igjen blitt arbeidsufør pgr. samme eller ny sykdom. 
4 = Rehabiliteringspenger som ytes i en begrenset periode etter fremsettelse av krav om i Aetat om yrkesrettet attføring. 
5 = Ved avbrudd av yrkesrettet attføring. 
6 = Ved arbeidstrening hos annen arbeidsgiver eller er student og har vært sammenhengende arbeidsufør i minst 20 uker på grunn av alvorlig sykdom. Jf. Lov

om folketrygd § 10-8.

Vedlegg



40 Arbeids- og velferdsdirektoratet // Arbeid og velferd // Nr. 4-2007

Vedlegg2: 
Avgang yrkeshemmede, 1999–2002, etter ulike kjennetegn. Standardavvik i parentes.

1999 2000 2001 2002

Antall personer i avgang 27 865 26 156 28 468 25 309
Antall personer som er uføre før avgang yrkeshemmet 2 777 2 365 2 625 3 079

Kvinner 46,7 % 47,2 % 46,9 % 47,7 %
Menn 53,3 % 52,8 % 53,1 % 52,3 %

Alder (i år ved avgang) gj.snitt 37,1 (10,9) 37,0 (10,8) 37,6 (10,9) 38,2 (11,1)

Aldersgrupper:
under 20 år 4,2 % 3,6 3,2 3,2
20 – 24 år 10,0 % 9,9 9,3 9,4
25 – 29 år 13,9 % 14,5 13,6 12,4
30 – 39 år 30,8 % 31,4 31,6 30,6
40 – 49 år 25,5 % 25,4 25,1 26,1
50 – 59 år 14,2 % 14 15,8 16,8
60 år og over 1,3 % 1,2 1,4 1,6

Dager som yrkeshemmet (siste periode), gjennomsnitt 524 (511) 521 (493) 512 (484) 532 (473)
Dager som helt ledig siste 5 år, gjennomsnitt 139 (247) 113 (215) 101 (201) 93 (194)
Dager som yrkeshemmet siste 5 år,(minus innev.per), gjennomsnitt 102 (256) 105 (254) 106 (257) 104 (254)
Dager som sykmeldt siste 5 år, gjennomsnitt 152 (160) 169 (161) 182 (162) 185 (162)
Dager som mottaker av rehabiliteringspenger siste 5 år, gjennomsnitt 137 (255) 164 (287) 194 (317) 165 (274)

Gjennomsnittlig opptjente pensjonspoeng 2,0 (1,3) 2,0 (1,3) 2,1 (1,3) 2,1 (1,3)

Andel mottakere av attføringspenger siste 5 år 66,2 % 71,0 % 71,6 % 73,4 %

Andel av tiden som yrkeshemmet i aktive tiltak, gj.sn. 0,60 (0,36) 0,60 (0,36) 0,60 (0,36) 0,56 (0,36)

Andel i lønnstilskudd 11,0 % 8,2 % 8,4 % 7,6 %
Andel i arbeidspraksis 39,8 % 39,2 % 36,9 % 35,4 %
Andel i opplæringstiltak 40,7 % 45,2 % 46,8 % 45,7 %
Andel i midlertidig sysselsetting 7,4 % 4,9 % 4,9 % 3,9 %
Andel i arbeid med bistand 2,3 % 3,0 % 3,5 % 3,7 %
Andel i avklaringstiltak 8,0 % 9,0 % 8,8 % 11,0 %

Ledighet i prosent i bostedskommunen ved avgang 2,7 (1,0) 2,8 (1,1) 2,8 (1,0) 3,3 (1,1)

Bostedsfylke:
Østfold 5,9 % 5,3 % 5,7 % 5,8 %
Akershus 8,0 % 7,0 % 7,4 % 6,8 %
Oslo 11,2 % 10,2 % 9,8 % 8,0 %
Hedmark 3,9 % 4,5 % 4,4 % 4,7 %
Oppland 4,2 % 4,6 % 4,1 % 4,5 %
Buskerud 6,1 % 6,4 % 6,2 % 6,8 %
Vestfold 5,3 % 5,4 % 5,4 % 5,7 %
Telemark 5,9 % 6,1 % 5,5 % 5,6 %
Aust Agder 3,3 % 3,2 % 3,0 % 3,4 %
Vest Agder 4,5 % 4,5 % 5,0 % 5,6 %
Rogaland 6,1 % 6,1 % 6,2 % 6,2 %
Hordaland 6,5 % 6,6 % 7,1 % 7,1 %
Sogn og Fjordane 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,3 %
Møre og Romsdal 4,2 % 4,5 % 4,5 % 4,6 %
Sør- Trøndelag 6,7 % 6,7 % 6,5 % 6,1 %
Nord- Trøndelag 2,8 % 3,3 % 3,2 % 3,0 %
Nordland 6,4 % 7,0 % 7,2 % 6,7 %
Troms 4,2 % 3,8 % 3,8 % 4,3 %
Finnmark 2,8 % 2,8 % 2,9 % 2,7 %

Overgang fra rehabilitering og attføring til arbeid



HVOR ÅPENT ER ARBEIDSMARKEDET FOR 
INNVANDRERE?

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) bodde det 
1. januar i år 341 800 førstegenerasjonsinnvandrere i
Norge. Flest har innvandret fra Sverige, Polen, Danmark,
Pakistan og Irak. Blant innvandrerne som kom til Norge i
2006 var arbeid den vanligste innvandringsårsaken, og
flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen. Antall innvan-
drere fra Polen har økt kraftig de siste årene. Den nest van-
ligste innvandringsårsaken er familieinnvandring. Det er
også en del innvandrere som har kommet til Norge på
grunn av flukt (som asylsøkere eller flyktninger). Spesielt
gjelder dette innvandrere fra Irak, Bosnia-Hercegovina,
Vietnam, Somalia og Iran. Innvandrere som har kommet
som asylsøkere eller flyktninger er oftere arbeidsledige
enn andre innvandrere. Et økende antall innvandrere kom-
mer for å ta utdanning (SSB).

Arbeidsledigheten i Norge er for øyeblikket svært lav,
også blant innvandrere. Imidlertid er ikke arbeidsledighe-
ten jevnt fordelt, og den er for eksempel langt høyere blant
innvandrere fra Afrika og Asia enn blant nordmenn og
innvandrere fra EU-landene. Deltakelsen på arbeidsmar-
kedet varierer også mellom ulike innvandrergrupper. Det
er ulike årsaker til disse forskjellene, og både språk, kul-
tur, integrering, motivasjon og kvalifikasjoner spiller inn. 
Utdanningsnivået blant innvandrere varierer, og i følge

Henriksen (2007) er det tydelige sammenhenger mellom
utdanning og sysselsetting blant innvandrere i Norge. Med
andre ord er det i stor grad de med manglende kvalifika-
sjoner som står uten jobb. At innvandrere med utdanning
får jobb trenger imidlertid ikke å bety at de får relevante
jobber i forhold til kvalifikasjonene de har. I denne artik-
kelen skal vi se nærmere på situasjonen for ulike innvan-
drergrupper på det norske arbeidsmarkedet, og på arbeids-
ledige innvandreres utdanningsnivå og yrkesønsker. Vi vil
med dette finne ut om innvandrere i større grad enn nord-
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I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge
i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen. De største innvandrergruppene som er bosatt i Norge kommer ellers
fra Sverige, Danmark, Pakistan og Irak.

Arbeidsledigheten er høyere og yrkesdeltakelsen lavere blant innvandrere enn i befolkningen ellers. Tall fra SSB viser
at deltakelsen på arbeidsmarkedet er høyest blant innvandrere fra Norden, Vest-Europa og de nye EU-landene.
Yrkesdeltakelsen er naturlig nok også høyere blant arbeidsinnvandrere enn blant de som kom til landet som asylsøkere
eller flyktninger. Det er i stor grad innvandrergruppene med lavest yrkesdeltakelse som har høyest andel arbeidsledige.
Høyest arbeidsledighet og lavest yrkesdeltakelse finner vi blant somaliere, irakere og afghanere. Arbeidsledigheten har
fra 2003 gått ned i alle innvandrergrupper, og har relativt sett sunket mest blant innvandrere fra de nye EU-landene.

Tall fra NAV viser at arbeidsledige innvandrere fra OECD-land har et høyere utdanningsnivå enn arbeidsledige nord-
menn og arbeidsledige innvandrere fra ikke-OECD-land. I alle gruppene har kvinner gjennomsnittlig høyere utdanning
enn menn.

Yrkesønskene til de arbeidsledige varierer med utdanningsnivå og fødeland. Butikkarbeid er imidlertid det vanligste
yrkesønsket både blant nordmenn, innvandrere fra OECD-land og innvandrere fra ikke-OECD-land. Barne- og ung-
domsarbeid og rengjøringsarbeid peker seg ut som mer vanlige yrkesønsker blant innvandrere fra ikke-OECD-land enn
andre arbeidssøkere, og hele en av fem arbeidssøkende somaliere har rengjøring som yrkesønske. Innvandrere fra ikke-
OECD-land med høyere utdanning søker i større grad barne- og ungdomsarbeid, butikkarbeid og rengjøringsarbeid enn
andre arbeidssøkere med høyere utdanning. Det ser ut til at innvandrere, spesielt fra ikke-OECD-land, i større grad enn
nordmenn søker arbeid de er overkvalifisert for. 

Ulike innvandrerdefinisjoner
I denne artikkelen benyttes data både fra SSB og NAV, og
hvilke personer som defineres som innvandrere avhenger
av dette. Den delen av den norske befolkning som ikke er
innvandrere, vil her betegnes som nordmenn.

– Data fra SSB: Innvandrere er personer som er født i
utlandet av to utenlandske foreldre. Nordmenn er personer
som er født i Norge eller har minst en norsk forelder.

– Data fra NAV: Innvandrere er personer som er født i
utlandet. Nordmenn er personer som er født i Norge.

Data som gjelder yrkesdeltakelse og arbeidsledighet er
hentet fra SSB, mens data som gjelder utdanning og yrke-
sønsker er fra NAV.



42 Arbeids- og velferdsdirektoratet // Arbeid og velferd // Nr. 4-2007

menn er overkvalifiserte til jobbene de søker, og eventuelt
hvilke innvandrergrupper dette gjelder. Dette er interes-
sant fordi det kan være et mål på hvor åpent arbeidsmar-
kedet er for innvandrere.

Lavest yrkesdeltakelse og høyest arbeidsle-
dighet blant afrikanske innvandrere

Arbeidsstyrken består av alle sysselsatte og alle som er
registrert arbeidsledige, og er derfor et mål på hvor stor
andel av befolkningen som deltar på arbeidsmarkedet. Det
er stor forskjell mellom ulike innvandrergrupper når det
gjelder yrkesdeltakelse. Høyest yrkesdeltakelse finner vi
blant nordiske innvandrere, der tre av fire tilhører arbeids-
styrken (se figur 1). Til sammenligning er bare litt over
halvparten av afrikanske innvandrere med i arbeidsstyr-
ken. Også asiatiske innvandrere har relativt lav yrkesdel-
takelse, og i begge disse gruppene er det særlig kvinnene
som ikke deltar på arbeidsmarkedet. Som figur 1 viser, har
yrkesdeltakelsen blant innvandrere fra de nye EU-landene
økt betydelig siden 2002, og er nå nesten like høy som
blant nordiske innvandrere. Yrkesdeltakelsen blant inn-
vandrere fra Nord-Amerika og Oseania er stigende, men
forholdsvis lav. En forklaring på dette er at mange kom-
mer for å ta utdanning.

Forskjellene i deltakelse på arbeidsmarkedet blant ulike
innvandrergrupper forsterkes av at omtrent det samme
mønsteret gjelder for arbeidsledighet. Innvandrere fra
Somalia og Irak har den laveste deltakelsen på arbeids-
markedet, og har i tillegg høyest arbeidsledighet. Figur 2
viser arbeidsledighetsnivået blant innvandrere fra de 15
største innvandrergruppene i Norge. Vi ser et tydelig
skille mellom vestlige og ikke-vestlige land, der arbeids-
ledigheten er langt høyere blant ikke-vestlige innvandrere
enn vestlige. Et unntak er Polen, som i vår inndeling tilhø-
rer Øst-Europa, men som har et arbeidsledighetsnivå på
linje med nordmenn og vesteuropeiske innvandrere.

Arbeidsledigheten i Norge har sunket siden sommeren
2003. Som vist i figur 3 har arbeidsledigheten også hatt en

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Verdensregioner
Med «nye EU-land» menes i denne artikkelen de ti landene
som ble medlem av EU i 2004. Dette er Estland, Kypros,
Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia
og Ungarn. Øst-Europa ellers inkluderer Albania, Bosnia-
Hercegovina, Bulgaria1, Hviterussland, Kroatia, Make-
donia, Moldova, Montenegro, Romania, Russland, Serbia
og Ukraina. Tyrkia er gruppert sammen med Asia, fordi
innvandringsmønsteret fra Tyrkia er mer likt innvandrings-
mønsteret fra asiatiske land enn fra europeiske land 
(jf. SSB).

1 Selv om Bulgaria og Romania fra 1. januar 2007 er medlemmer av EU,
er de i denne artikkelen gruppert sammen med «andre østeuropeiske
land».
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Figur 1: 
Arbeidsstyrken i prosent av bosatte i alderen 
15–74 år2 blant innvandrere fra ulike verdens-
regioner og Norges befolkning i sin helhet, 
4. kvartal 2002–4. kvartal 2006.

2 Til og med 4. kvartal 2005 omfatter populasjonen personer i alderen 16–74 år.
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Figur 2: 
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, 
de 15 største innvandrergruppene etter land, 
2. kvartal 2007.
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tydelig nedgang i de ulike innvandrergruppene, og har
relativt sett sunket mest blant innvandrere fra de nye EU-
landene. Arbeidsledigheten blant innvandrere fra de nye
EU-landene, hovedsaklig Polen og Latvia, har fra andre
kvartal 2003 til andre kvartal 2007 gått ned fra seks til to
prosent. Arbeidsledigheten har relativt sett sunket minst
blant afrikanske innvandrere.

Innvandrere fra Norden, Vest-Europa og de nye 
EU-landene er altså de som i størst grad deltar på arbeids-
markedet, samtidig som arbeidsledigheten blant disse inn-
vandrergruppene er lav. Innvandrere fra Afrika og Asia er
de som i minst grad deltar på arbeidsmarkedet, og som
samtidig sliter med høyest arbeidsledighet. Arbeids-
ledigheten har gått ned i alle grupper siden sommeren
2003. Blant afrikanske innvandrere gikk arbeidsledighe-
ten ned med hele sju prosentpoeng, men fortsatt er 11 pro-
sent arbeidsledige.

UTDANNING OG YRKESØNSKER

Vi skal nå se på hvilke yrkesønsker som er mest vanlige
blant arbeidsledige innvandrere, og hvordan sammenhen-
gen er mellom utdanningsnivå og yrkesvalg. Gruppene
som sammenlignes er innvandrere fra ikke-OECD-land,
innvandrere fra OECD-land og nordmenn3. Vi skal også

se nærmere på yrkesønskene til arbeidssøkere fra noen
utvalgte ikke-OECD-land. 

Butikkarbeid er det vanligste yrkesønsket

Figur 4 viser de fem vanligste yrkesønskene blant arbeids-
ledige innvandrere fra ikke-OECD-land, og andelen i de
ulike arbeidssøkergruppene som har disse yrkesønskene.
De vanligste yrkesønskene blant helt ledige arbeidssøkere
fra ikke-OECD-land er butikkarbeid, rengjøring og barne-
og ungdomsarbeid. Butikkarbeid er det vanligste yrkesøn-
sket også blant innvandrere fra OECD-land og nordmenn.
Innvandrere fra ikke-OECD-land søker i større grad enn
nordmenn og innvandrere fra OECD-land rengjøringsar-
beid og barne- og ungdomsarbeid. Generelt er yrkesøn-
skene for innvandrere fra land utenfor OECD mer konsen-
trert til noen yrker, mens de andre gruppenes yrkesønsker
er spredd blant mange yrker. 

Tall fra NAV viser at andelen arbeidssøkere som søker
butikkarbeid og barne- og ungdomsarbeid har økt ganske
mye i alle grupper siden 2003. En forklaring på dette kan
være at når arbeidsledigheten synker, er det flere unge og
ufaglærte som søker jobb. En del butikkarbeid og barne-
og ungdomsarbeid er yrker en vanligvis kan begynne i
uten formell utdanning, og er dermed mulig arbeid for
unge og ufaglærte.

De fem største innvandringslandene utenfor OECD er
Pakistan, Irak, Bosnia-Hercegovina, Vietnam og Somalia.
Som vi har sett tidligere er arbeidsledigheten spesielt høy
blant somaliere og irakere, men også blant pakistanere,
bosniere og vietnamesere er arbeidsledigheten betydelig
høyere enn blant nordmenn. De vanligste yrkesønskene
blant arbeidsledige fra disse landene er butikkarbeid, ren-
gjøring og barne- og ungdomsarbeid. Som vi ser av figur
5 er rengjøring særlig et utbredt yrkesønske blant arbeids-
ledige innvandrere fra Somalia. Mer enn en av fem soma-
liere har rengjøring som yrkesønske, mens færre enn en av
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Yrkesønske
Arbeidssøkere rapporterer selv yrkesønske. Yrkesønskene
blir kvalitetssikret av saksbehandlere ved de lokale NAV-
kontorene. Yrkesønsket skal være det yrket arbeidssøkeren
helst vil jobbe i og samtidig er kvalifisert for, men opplys-
ningene kan være av noe varierende kvalitet.

OECD-land
Medlemslandene i OECD er Australia, Belgia, Canada,
Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia,
Japan, Luxembourg, Mexico, Nederland, New Zealand,
Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia,
Sveits, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland,
Ungarn, USA og Østerrike.
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Figur 3: 
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter
opprinnelsesregion, 2. kvartal 2002–2. kvartal
2007. 

KILDE:  SSB

3 Med lav arbeidsledighet øker den gjennomsnittlige ledighetsperioden blant de
ledige, fordi de som har vært arbeidsledige kortest får jobb først. Når arbeidsle-
digheten er så lav som nå vil derfor helt ledige nordmenn utgjøre ei selektert
gruppe. En større andel vil ha vært ledige lenge og ha svak tilknytning til arbeids-
markedet enn i perioder med høyere arbeidsledighet.
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ti fra de andre landene i figur 5 og bare 1,5 prosent av
arbeidsledige nordmenn søker rengjøringsarbeid.

Innvandrere fra OECD-land har høyest
utdanningsnivå

Det er en tydelig forskjell i utdanningsnivået4 til ulike
grupper av arbeidssøkere, som vi kan se av figur 6. Utdan-
ningsnivået er høyere blant innvandrere fra OECD-land
enn blant både nordmenn og innvandrere fra ikke-OECD-
land. Blant innvandrere fra OECD-land har nesten fire av
ti kvinner og tre av ti menn høyere utdanning. For alle tre
gruppene er det en større andel kvinnelige enn mannlige
arbeidssøkere som har høyere utdanning.

Selv om utdanningsnivået generelt er lavere blant inn-
vandrere fra ikke-OECD-land enn blant innvandrere fra
OECD-land, er det store forskjeller mellom de ulike ikke-
OECD-landene. For eksempel har halvparten av arbeids-
ledige russere og nesten en av tre arbeidsledige iranere
høyere utdanning, mens bare en av ti arbeidsledige soma-
liere og 13 prosent av arbeidsledige vietnamesere har høy-
ere utdanning. Til sammenligning har en av fire arbeidsle-
dige nordmenn høyere utdanning.

Innvandrere på arbeidsmarkedet
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Figur 4: 
Yrkesønsker blant helt ledige etter innvandrer-
bakgrunn, i prosent av arbeidssøkerbeholdningen,
jan. – okt.  2007.

* Barne- og ungdomsarbeidere og -lærlinger, barnehageassistenter, 
fritidsklubbassistenter og skoleassistenter.
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* Barne- og ungdomsarbeidere og -lærlinger, barnehageassistenter, fri-
tidsklubbassistenter og skoleassistenter.
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Figur 6: 
Utdanningsnivå blant helt ledige arbeidssøkere,
prosentvis etter kjønn og opprinnelsesregion, jan.
– okt. 2007.
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4 Kvaliteten på utdanningsopplysningene er noe varierende, da de er basert på
selvrapportering. For 6,7 prosent av arbeidsledige innvandrere fra ikke-OECD-
land, 6,4 prosent av arbeidsledige innvandrere fra OECD-land og 3,3 prosent av
arbeidsledige nordmenn er utdanningsnivået ukjent.



Rengjøringsarbeid vanligere blant høyt
utdannede innvandrere enn blant høyt
utdannede nordmenn
Rengjøring er et yrkesønske som forekommer hyppigere
blant innvandrere enn blant personer født i Norge. Blant
kvinner fra ikke-OECD-land er rengjøring det tredje 
vanligste yrkesønsket, mens det blant kvinner fra OECD-
land kommer på fjerde plass, og blant norske kvinner på
ellevte plass. For arbeidssøkende menn fra ikke-OECD-
land er rengjøring det nest vanligste yrkesønsket, mens det
blant menn fra OECD-land ligger på 48. plass og blant
norske menn på 41. plass. Med dette som utgangspunkt
ser vi nærmere på utdanningsnivået til arbeidssøkere med
rengjøring som yrkesønske, for å finne ut om innvandrere
i større grad enn nordmenn er overkvalifiserte til dette
yrket. Rengjøring benyttes dermed som et eksempel, fordi
det er et yrke en vanligvis kan begynne i uten formell
utdanning, og fordi det utmerker seg som et vanligere
yrkesønske blant innvandrere enn blant nordmenn.
Dersom en person har høyere utdanning, vil vi anta at hun
eller han er overkvalifisert for rengjøringsarbeid.

Som vist i Figur 7, har de fleste arbeidssøkere med ren-
gjøring som yrkesønske grunnskole som høyeste utdan-
ning. Dette gjelder både arbeidssøkere fra Norge, OECD-
land og ikke-OECD-land. Det er imidlertid større andel
norske arbeidssøkere enn innvandrere som har grunnskole
som høyeste utdanningsnivå, og en noe større andel inn-
vandrere enn nordmenn som har høyere utdanning. Det
ser dermed ut til at arbeidsledige innvandrere som har ren-
gjøring som yrkesønske i noe større grad enn nordmenn er
overkvalifiserte.

I 2003 nådde arbeidsledigheten en topp, og vi kunne
forvente at andelen arbeidssøkere med høyere utdanning
som søker yrker de er overkvalifiserte for skulle være høy-
ere da enn nå. Tall fra NAV viser imidlertid at andelen
arbeidssøkere med høyere utdanning som har rengjøring
som yrkesønske har økt fra 2003 til 2007. En forklaring på
dette kan være at utdanningsnivået i befolkningen generelt
har steget. 

Overkvalifiserte arbeidssøkere fra ikke-OECD-
land

Arbeidsledigheten er lavere blant de som har høyere
utdanning enn blant de som ikke har det, og dette gjelder
også innvandrere (Henriksen 2007). Likevel ser det ut til
at innvandrere med høyere utdanning, spesielt de fra land
utenfor OECD, i større grad enn nordmenn søker yrker de
er overkvalifiserte for. Dette kan bety at de oppfatter det
som vanskelig å få tilgang til jobber som er relevante i for-
hold til kvalifikasjonene de har.

De mest vanlige yrkesønskene blant arbeidsledige nord-
menn med mer enn fire års høyere utdanning, er saks-
behandler i offentlig sektor, lærer i videregående skole og
sivilingeniør/-arkitekt (se figur 8). Omtrent det samme
gjelder innvandrere fra OECD-land med mer enn fire års
høyere utdanning, men de søker i noe mindre grad jobber
som saksbehandlere i offentlig sektor. Blant innvandrere
fra ikke-OECD-land med mer enn fire års høyere utdan-
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Figur 7: 
Utdanningsnivå blant helt ledige arbeidssøkere
med yrkesønske rengjøring, jan.–okt. 2007. 
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Figur 8: 
Helt ledige arbeidssøkere med mer enn 4 års 
høyere utdanning: Yrkesønsker i prosent, 
jan.–okt. 2007.

* Barne- og ungdomsarbeidere og -lærlinger, barnehageassistenter, fri-
tidsklubbassistenter og skoleassistenter.

** Leger, tannleger, veterinærer og farmasøyter.
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ning er yrkesønskene noe annerledes og mer spredt. De
vanligste yrkesønskene er barne- og ungdomsarbeider,
sivilingeniør/ -arkitekt, medisinske yrker og økonomi- og
kontorarbeid. Det er oppsiktsvekkende at barne- og ung-
domsarbeider er det mest vanlige yrkesønsket blant inn-
vandrere med mer enn fire års høyere utdanning fra ikke-
OECD-land, da dette yrket ikke krever høyere utdanning.
At en så stor andel arbeidsledige fra ikke-OECD-land
søker medisinske yrker, kan ha sammenheng med at leger
fra disse landene opplever problemer med å få jobb på
grunn av språkbarrierer.

Som vist i figur 9, er økonomi- og kontorarbeid det van-
ligste yrkesønsket og IKT-yrker det nest vanligste yrke-
sønsket blant arbeidsledige nordmenn og innvandrere fra
OECD-land med høyere utdanning inntil fire år. Blant
innvandrere fra ikke-OECD-land med høyere utdanning
inntil fire år er barne- og ungdomsarbeid, økonomi- og
kontorarbeid og butikkarbeid de vanligste yrkesønskene. 
I tillegg er rengjøring et relativt vanlig yrkesønske blant
innvandrere fra ikke-OECD-land. Det er også større andel
innvandrere fra ikke-OECD-land som søker jobber som
pleie- og omsorgspersonell og færre som søker IKT-yrker
enn i de andre gruppene. 

Vi ser altså at arbeidssøkende innvandrere fra ikke-
OECD-land skiller seg en del fra arbeidssøkende nord-
menn og innvandrere fra OECD-land når det gjelder
sammenhengen mellom utdanningsnivå og yrkesønsker.
Det er en tendens til at innvandrere fra ikke-OECD-land
med høyere utdanning i større grad enn andre arbeids-
ledige søker arbeid de er overkvalifisert til, slik som
barne- og ungdomsarbeid. Innvandrere fra OECD-land
skiller seg i liten grad fra nordmenn når det gjelder
sammenheng mellom utdanningsnivå og yrkesønsker.

KILDER

Henriksen, K. (2007): «Ny rapport om de største innvan-
drergruppene: Ingeniører fra India og flyktninger fra
Afghanistan». Samfunnsspeilet 4/2007. Oslo: SSB.
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Figur 9: 
Helt ledige arbeidssøkere med inntil 4 års høyere
utdanning: Yrkesønsker i prosent, jan. – okt. 2007.
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* Barne- og ungdomsarbeidere og -lærlinger, barnehageassistenter,
fritidsklubbassistenter og skoleassistenter.

** Omfatter bl.a. pleieassistenter og legesekretærer. Omfatter ikke
sykepleiere, jordmødre, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere.



INNLEDNING
Artikkelen inneholder noen hovedresultater fra NAVs nye
statistikk over legekonsultasjoner, presentert i NAV-rapport
4/2007 Hva foregår på legekontorene? Konsultasjons-
statistikk for 2006 (Nossen 2007). Statistikken er basert på
legenes refusjonskrav til NAV og omfatter leger utenfor
institusjon med refusjon fra folketrygden, det vil si fastleger,
legevakt og privatpraktiserende spesialister. Behandling ved
sykehus og sykehjem er ikke med i statistikken.

Statistikken vil være spesielt interessant for aktører i
helsesektoren som statlige og kommunale myndighets-
organer, helseforetak, bransje- og pasientorganisasjoner,
leger og forskere. I tillegg kan den gi nyttig bakgrunnsin-
formasjon i forhold til utviklingen i sykefraværet og helse-
relaterte ytelser fra folketrygden og arbeidsgivere.

Denne artikkelen presenterer i hovedsak statistikk for
fastlegetjenesten. Statistikk over legevakt og privatprakti-
serende spesialister omtales ikke her, men er tilgjengelig i
rapporten.

Fastlegene utgjør førstelinjetjenesten i det norske helse-
vesenet (se faktaboks). De foretar undersøkelser og
behandling i forbindelse med akutte og kroniske sykdom-
mer, symptomer og plager, og forskriver medisiner.
Utover dette har de en viktig rolle som «portvakt» til spe-
sialisthelsetjenesten og helserelaterte trygdeytelser.
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Hva foregår på legekontorene? 
Ny statistikk fra NAV

AV JON PETTER NOSSEN

SAMMENDRAG

I artikkelen gis det noen hovedresultater fra NAVs nye statistikk over legekonsultasjoner. Statistikken er basert på
legenes refusjonskrav til NAV og omfatter fastlegetjenesten, legevakt og privatpraktiserende spesialister. Tilsvarende
statistikk har tidligere ikke vært tilgjengelig i Norge. Statistikken vil gi nyttig informasjon for blant annet myndighets-
organer i helsesektoren, leger og forskere. I tillegg kan den være med på å belyse utviklingen i sykefraværet og ytelser
fra folketrygden.

Det var 12 millioner konsultasjoner i fastlegetjenesten i 2006. I tillegg kommer så mange som 9 millioner andre lege-
kontakter, som blant annet omfatter telefonkontakter, rådgivning ved frammøte, prøvetaking og skriving av resept eller
henvisning.

Kvinnelige fastleger hadde færre konsultasjoner enn mannlige i alle aldersgrupper. I gjennomsnitt var forskjellen på
24 prosent. Siden kvinnelige leger bare har 10 prosent færre innbyggere på sine pasientlister enn mannlige leger, har
kvinnene dermed også færre konsultasjoner per listepasient enn de mannlige legene. For leger av begge kjønn øker antall
konsultasjoner med alderen fram til aldersgruppen 50-59 år, for deretter å synke.

3,3 millioner personer er registrert med fastlegekontakt i statistikken for 2006. Dette utgjør 71 prosent av befolk-
ningen. For kvinner er andelen 78 prosent, og for menn 65 prosent.

Hver innbygger hadde i gjennomsnitt 2,5 fastlegekonsultasjoner i 2006, som er noe høyere enn tidligere anslag.
Kvinner hadde flere legebesøk enn menn. Antall konsultasjoner øker med økt alder, unntatt for barn og kvinner mellom
20 og 40 år. Det er flest legebesøk blant innbyggerne på Østlandet og Sørlandet.

Muskel- og skjelettsystemet, Hjerte- og karsystemet og Luftveier er de mest brukte diagnosegruppene, og dekker til
sammen 46 prosent av hoveddiagnosene ved fastlegekonsultasjoner. 2/3 av diagnosene er rene sykdomsdiagnoser, mens
de øvrige benevner symptomer og plager.

Fastlegeordningen
Lov om helsetjenesten i kommunene pålegger kommunene
å tilby allmennlegetjenester for alle som bor eller midlerti-
dig oppholder seg i kommunen, og å organisere tjenestene
i fastlegeordningen. Hver fastlege har en pasientliste over
hvilke innbyggere de har ansvaret for, uavhengig av om de
faktisk tar kontakt med fastlegen eller ikke. I de fleste til-
feller inngår kommunen fastlegeavtale med en privatprak-
tiserende allmennlege, men kommunen kan også ansette en
kommunelege med fastlegeoppgaver. Personer som er inn-
lagt på sykehus eller bor på sykehjem, er så lenge de bor på
institusjon ikke fastlegens ansvar.

Fastlegenes oppgaver er blant annet:
– Undersøkelse og behandling av pasienter
– Forskrivning av medisiner og sykepleieartikler
– Gi henvisning til legespesialist, psykolog og kiropraktor
– Rekvirere laboratorieundersøkelser, røntgen og fysio-

terapi
– Skrive sykmeldingsattester og andre trygdeerklæringer
– Koordinere samhandling med spesialisthelsetjenesten og

andre aktører i helse- og sosialtjenesten
– Veilede turnusleger
– I utgangspunktet er fastlegene pålagt å delta i legevakt,

men mange er fritatt eller får vikarer til å overta sine
vakter
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NAV har gjennom legenes refusjonskrav en unik kilde
til statistikk over pasientbehandlingen. Et utvalg av kra-
vene har blitt brukt til årlige takstbrukundersøkelser (se
faktaboks), men først nå er det utviklet systematisk statis-
tikk fra denne datakilden. Statistikk som berører fast-
legenes arbeid indirekte, finnes blant annet i sykefraværs-
statistikken fra NAV/SSB og legemiddelstatistikken fra
Folkehelseinstituttet.

Statistikken er blitt etablert som følge av at fagsystemet
KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjoner) ble
innført i oktober 20051. Her lagres detaljert informasjon
om hver enkelt legekontakt i en landsdekkende database,
forutsatt at refusjonskravet er innsendt elektronisk eller på
diskett eller CD. Det er dermed blitt mulig å produsere til-
nærmet fulldekkende statistikk. I datagrunnlaget mangler
imidlertid kontakter hvor kravet er innsendt på papir eller
legen ikke har direkte oppgjør med NAV. Med utgangs-
punkt i regnskapstall er det anslått at dette frafallet utgjør
rundt 3 prosent av totalt utbetalt refusjon til fastleger, og
henholdsvis 5 og 15 prosent for legevakt og privatprakti-

serende spesialister. Tallene som presenteres i artikkelen
er justert for å korrigere for dette.

I statistikken er legekontakter definert ved at hver enkelt-
regning regnes som én legekontakt. Hver legekontakt er
igjen inndelt etter kontakttype. Kontakttypene er konsulta-
sjon, sykebesøk og annen legekontakt (se faktaboks).

Siden datagrunnlaget inneholder legekontakter fra og
med oktober 2005, er 2006 foreløpig det eneste hele året
det finnes statistikk for.

NOEN HOVEDTALL

12 millioner fastlegekonsultasjoner i 2006

Statistikken viser at det var 11,6 millioner konsultasjoner hos
fastlege i 20062. Dette tilsvarer 2,5 konsultasjoner per innbyg-
ger per år, som er høyere enn tidligere anslag basert på utvalg3.

I tillegg var det 9,1 millioner andre legekontakter (se
definisjoner i faktaboks). Antall sykebesøk var derimot
under 100 000. De årlige takstbrukundersøkelsene har vist
en betydelig nedgang i sykebesøkene de senere år, for
eksempel skal det i 12-månedersperioden juli 1999-juni
2000 ha vært 350 000 sykebesøk.

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV

Avlønning og oppgjør
– Legene mottar refusjon fra folketrygden og egenandeler

fra pasientene etter faste takster som fastsettes hvert år
etter forhandlinger mellom staten og legeforeningen.
Egenandelene kan også justeres utenom dette etter ved-
tak i Stortinget. Refusjonsbeløpet endres da med motsatt
fortegn slik at legen får uendret honorar for taksten. 
I tillegg til denne aktivitetsbaserte finansieringen får fast-
legene et fast tilskudd fra kommunen, avhengig av antall
innbyggere de har ansvar for.

– Folketrygden dekker egenandelene hvis pasienten har
frikort eller tilhører en gruppe med fritak for egenandel,
som barn under 12 år og ved yrkesskade.

– Ifølge forskrift til folketrygdloven må refusjonskravet
inneholde detaljert informasjon om legekontakten, 
herunder diagnose (Helse- og omsorgsdepartementet,
2005–2007).

Hva finnes fra før av statistikk?
– Årlige takstbrukundersøkelser fra NAV (tidligere trygde-

etaten): Basert på utvalg. Grunnlag for takstforhandling-
ene mellom staten og Den norske legeforening.

– SEDA-prosjektet (Statistisk sentralbyrå 2007): Basert på
data fra 82 fastlegers elektroniske pasientjournaler i
2004–2006. Gir statistikk over fastlegenes pasient-
behandling, henvisninger, rekvisisjoner, forskrivninger og
administrative og forebyggende kontakter. Siden datama-
terialet er lite, gir statistikken noe usikre tall på landsbasis.

Sentrale definisjoner
Konsultasjon: Undersøkelse og behandling på legekontoret.

Sykebesøk: Undersøkelse og behandling i pasientens hjem
når pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte
fram på legekontoret.

Annen legekontakt: Forespørsler og rådgivning ved brev,
telefon, bud og personlig frammøte, prøvetaking, skriving av
resept, henvisning, rekvisisjon og erklæring til folketrygden.

1 KUHR dekker ikke bare oppgjør med leger. Etter hvert er også poliklinikker og
laboratorie- og røntgeninstitutter lagt inn i systemet, og også en del helsestasjo-
ner, fysioterapeuter, psykologer og kiropraktorer. Apotek-, bandasjist- og tann-
helseoppgjør skal innlemmes senere.

2 Det reelle antall konsultasjoner er litt høyere fordi kontakter som bare utløser egen-
andel og som ikke er innrapportert av legen til NAV mangler i statistikken. Selv om
frafallet antagelig er lite, vil det bli forsøkt korrigert ved senere publisering.
3 SEDA-prosjektet til SSB viser 2,2 konsultasjoner per innbygger per år.
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Fastlegetjenesten utgjør størstedelen av legekontaktene
utenfor institusjon, som figur 1 viser. Imidlertid står også
legevakt og privatpraktiserende spesialister for betydelige
andeler av pasientbehandlingen. Det var i 2006 1,3 milli-
oner konsultasjoner ved legevakt og 2,0 millioner hos spe-
sialistene. Til sammen var det dermed 15 millioner kon-
sultasjoner utenfor institusjon i 2006.

NAV dekket egenandelene ved 4 av 10
konsultasjoner

Refusjon og egenbetaling i fastlegetjenesten utgjorde til
sammen 3,9 milliarder kroner i 2006. Av dette dekket fol-
ketrygden drøyt to tredjedeler, jf figur 2. I tillegg til «van-
lig» refusjon dekker folketrygden ofte også egenandeler.
Det skyldes dels at enkelte pasientgrupper er fritatt for
egenandeler, blant annet barn under 12 år, gravide og
yrkesskadde, og dels pasienter som har nådd beløpsgren-
sen for egenandeler og fått frikort4. Frikort står for hoved-

tyngden av fritakene for egenandeler. I alt dekker NAV
egenandelene ved 4 av 10 konsultasjoner5.

Hver fastlegekonsultasjon kostet i gjennomsnitt 271
kroner i refusjon og egenbetaling til sammen. For et syke-
besøk var kostnaden 731 kroner, mens en «annen legekon-
takt» kostet 74 kroner. Figur 3 viser fordelingen på refu-
sjon og egenbetaling for hver kontakttype.

HVA VET VI OM LEGENE?

Mange turnusleger og vikarer jobber i fast-
legetjenesten

Det er registrert fastlegekonsultasjoner hos 5 910 ulike
leger i statistikken for 20066. Av disse hadde 3 774 fast-
legeavtale hele eller deler av året. De resterende legene, til
sammen 36 prosent av antall leger i fastlegetjenesten, må
antas å være turnusleger og vikarer7.
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Prosentvis sammensetning av total refusjon og
egenbetaling til fastleger i 2006

4 Egenandeler hos leger utenfor institusjon inngår i frikortordning 1, som også
omfatter offentlige poliklinikker, offentlige og private laboratorier og røntgenin-
stitutter, psykologer, legemidler og sykepleieartikler på blå resept, samt reiseut-
gifter ved behandling.
5 I tillegg kommer at noen egenandeler betales av pasienten, men refunderes av
folketrygden i ettertid. Det skyldes at pasienten på kontakttidspunktet hadde nådd
beløpsgrensen for frikort uten å forevise frikort på konsultasjonen.

6 Det reelle antall leger kan være noe høyere, siden kontakter hvor kravet er inn-
sendt på papir eller legen ikke har direkte oppgjør mangler i statistikken. Enkelte
refusjonskrav er dessuten registrert på kommunen i stedet for legen.
7 Et fåtall kan være allmennleger med refusjon etter overgangsreglene for eldre
leger.

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV
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69 prosent av de registrerte fastlegene var menn. Figur
4 viser fordelingen etter alder for hvert kjønn8. Vi ser at
blant de mannlige fastlegene er hele 40 prosent i 50-årene,
mens de kvinnelige fastlegene er yngre. I alt var 48 pro-
sent av fastlegene 50 år eller eldre.

Blant vikarene og turnuslegene var 55 prosent menn.
Figur 5 viser kjønns- og aldersfordelingen blant vikarene
og turnuslegene. Vi ser at en svært høy andel var under 40
år, noe som stemmer godt med at turnusleger antas å
utgjøre minst halvparten av disse legene.

Kvinnelige fastleger har færre konsultasjoner
enn mannlige

I gjennomsnitt hadde kvinnelige fastleger 24 prosent færre
konsultasjoner enn mannlige. Det er betydelig forskjell
mellom kjønnene i alle aldersgrupper, jf figur 6. Fra før er
det kjent at kvinnelige fastleger i gjennomsnitt har 10 pro-

sent færre innbyggere på sine pasientlister enn mannlige.
De nye dataene innebærer dermed at kvinnelige fastleger
også har færre konsultasjoner per listepasient enn mann-
lige fastleger. Hovedårsaken til dette er antagelig at de
arbeider færre timer, men det er også mulig at de bruker
mer tid på hver konsultasjon enn mannlige leger. Vi ser
også at antall konsultasjoner for både kvinnelige og mann-
lige fastleger øker med alderen fram til aldersgruppen 
50–59 år, for deretter å synke.

Statistikken viser også at kvinnelige fastleger i mindre
grad enn mannlige deltar i legevakt, og at de som gjør det
har langt færre legevaktkonsultasjoner enn mannlige fast-
leger (Nossen 2007).

Vikarer og turnusleger stod for 12 prosent av konsulta-
sjonene i fastlegetjenesten9. Den relativt lave andelen
skyldes at disse legene behandler langt færre pasienter per
år enn de registrerte fastlegene, jf figur 7. Det skyldes at
de vikarierer eller fungerer som turnuslege bare deler av
året. For vikarer og turnusleger er det liten kjønnsforskjell
når det gjelder antall konsultasjoner, unntatt blant de få
eldre legene i denne gruppen.

HVEM GÅR TIL FASTLEGEN OG HVOR OFTE?

71 prosent av befolkningen gikk til fastlege 
i 2006

3,3 millioner ulike pasienter er registrert med kontakt hos
fastlege i statistikken for 2006. Dette utgjør 71 prosent av
befolkningen. For kvinner er andelen 78 prosent, og for
menn 65 prosent10. Andelen stemmer godt med det som
framkommer i Statistisk sentralbyrås helseundersøkelse
for 2005, der 75 prosent av kvinnene og 65 prosent av
mennene oppga å ha hatt kontakt med allmennlege siste
12 måneder (Statistisk sentralbyrå 2006). Ser vi bort fra
«andre legekontakter» og bare regner med konsultasjoner
og sykebesøk, er fortsatt 66 prosent av befolkningen
representert, 72 prosent av kvinnene og 59 prosent av
mennene.

Kvinner går oftere til lege, og legebesøkene
øker med alderen

Kvinner hadde i gjennomsnitt 2,9 konsultasjoner hos fast-
lege i 2006, mot 2,1 for menn. Konsultasjonshyppigheten
fordelt etter kjønn og alder er vist i figur 8. Vi ser at
kvinner har flere legebesøk enn menn i alle aldersgrupper,
med unntak av barn og eldre over 80 år. For menn går
antall legebesøk ned fra den yngste aldersgruppen til
10–19 år, men øker deretter med stigende alder. Også
blant kvinner er det en økning med stigende alder, med et
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Figur 6: 
Antall konsultasjoner (inkl sykebesøk) i 2006 per
lege i fastlegetjenesten etter legens kjønn og
alder. Registrerte fastleger
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8 I figuren er alle leger som var fastlege på et eller annet tidspunkt i 2006 regnet
som fastleger, selv om legen kan ha vært fastlege bare deler av året.

9 Fastleger som vikarierer for andre fastleger er ikke regnet med.
10 Den reelle andelen vil kunne være enda litt høyere, siden identifikasjon av pasi-
enten mangler ved to prosent av kontaktene, og på grunn av at papirbaserte krav
og utbetalinger uten direkte oppgjør med legen mangler i datagrunnlaget.
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unntak for aldersgruppen mellom 20 og 40 år. Det er også
i denne gruppen at forskjellen i antall legebesøk mellom
kvinner og menn er størst. Dette henger rimeligvis sam-
men med svangerskap og fødsel, og stemmer godt med det
vi ser i for eksempel sykefraværsstatistikken.

Antall konsultasjoner per år ligger på topp for menn
over 80 år med 4,8, og for kvinner 70–79 år med 4,4. 
At legebesøkene går litt ned blant kvinner over 80 år, skyl-
des antagelig at en betydelig andel i denne gruppen bor i
institusjon, og dermed ikke er dekket av statistikken.

Folk på Østlandet og Sørlandet går oftest til
fastlege
Innbyggere i fylkene på Østlandet og Sørlandet går i
gjennomsnitt oftere til fastlegen enn på Vestlandet, i Midt-
Norge og Nord-Norge, jf figur 9. Selv om forskjellene
ikke er spesielt store, er det nærliggende å se dette i
sammenheng med tilgjengeligheten av fastleger og stabi-
liteten blant fastlegene. Hvis det er dårlig dekning av fast-
leger, stor turnover og/eller lange ventetider for konsulta-
sjon, skulle man forvente at det blir færre konsultasjoner.
Statistikken viser også at fylker med mange fastlegekon-
sultasjoner har færre konsultasjoner ved legevakt og
omvendt (Nossen 2007).

HVA GÅR VI TIL LEGE FOR?

2,5 takster utløst per legekontakt

Fastlegene utløste 51 millioner takster i 2006. Dette tilsva-
rer 2,5 takster per kontakt. Hovedårsaken til at det utløses
såpass mange takster er måten takstsystemet er utformet
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Tabell 1: 
De 10 hyppigst brukte takster i fastlegetjenesten.
Prosent av totalt antall takster. 2006

Takst Prosent

2ad Konsultasjon hos allmennpraktiserende 
lege (dagtid) 22,7

2dd Tillegg for godkjent videre- og 
etterutdanningsprogram i henhold til 
spesialistreglene i allmennmedisin i Norge 
i løpet av de siste 5 år (dagtid) 13,6

701a Taking av prøver til lab.undersøkelse 
på legens kontor eller innsend. til med. 
laboratorium 11,1

2cd Tillegg for tidsbruk ved konsultasjons-
varighet utover 20 min per 
påbegynt 15 min (dagtid) 7,3

1bd Enkel pasientkontakt, forespørsel, 
rådgivning ved brev eller telefon (dagtid) 6,1

L1 Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet 
ved sykdom 4,8

1h Skriving av resept, utfylling av 
sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen 
og fysioterapi og henvisning til spesialist på 
gul blankett fra RTV ved enkel pasientkontakt 4,3

1ad Enkel pasientkontakt, forespørsel, 
rådgivning ved personlig frammøte 
og ved bud (dagtid) 3,2

705k Immunologisk CRP-test 3,2

701c Prøveinnsending, per innsending ut 
over første som nevnt i 701a 2,1

KILDE: NAV
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på (Helse- og omsorgsdepartementet 2005–2007). For
eksempel kan det ved en konsultasjon utløses både en
konsultasjonstakst, en tilleggstakst fordi legen er spesialist
i allmennmedisin og en takst for en blodprøve. De gene-
relle takstene for konsultasjoner, sykebesøk, forespørsler
og rådgivning utgjør til sammen nær to tredjedeler av de
utløste takstene. I tillegg er det en rekke såkalte prose-
dyretakster for konkrete inngrep, laboratorietakster, rønt-
gentakster, legeerklæringstakster mv. De mest brukte
takstene er vist i tabell 1.

Muskel- og skjelettsystemet er hyppigst
brukte diagnosegruppe

I figur 10 er det vist hvordan hoveddiagnosene som er
registrert ved konsultasjoner fordeler seg etter diagnose-
gruppe11. Muskel- og skjelettsystemet er den mest brukte
diagnosegruppen med 19 prosent av konsultasjonene for
både kvinnelige og mannlige pasienter. Deretter følger
Hjerte-karsystemet og Luftveier. Særlig Hjerte-karsyste-
met, men også Luftveier, utgjør en større andel for menn
enn kvinner. Dette motsvares i stor grad av at gruppen
Svangerskap, fødsel og familieplanlegging er brukt ved 
8 prosent av konsultasjonene for kvinner. Psykiske diag-
noser er benyttet ved 10 prosent av konsultasjonene for
begge kjønn.

De nevnte diagnosegruppene omfatter både rene syk-
domsdiagnoser, hvor legen har identifisert en bestemt
sykdom hos pasienten, og mer subjektive symptomer og
plager. Pasienter som er under utredning og derfor kanskje
vil få en sykdomsdiagnose senere, vil være klassifisert
under symptomer og plager. Totalt sett er rene sykdoms-
diagnoser brukt ved 2/3 av konsultasjonene. For diagnose-
gruppene som er nevnt over, varierer andelen fra 57 pro-
sent for Muskel- og skjelettsystemet til 92 prosent for
Hjerte-karsystemet. Fordøyelsessystemet har den laveste
andelen med 41 prosent. Når det gjelder Svangerskap,
fødsel og familieplanlegging, er sykdomsdiagnoser brukt
ved 65 prosent av konsultasjonene. Hvis vi holder svang-
erskapskontroller utenfor (klassifisert som sykdomsdiag-
nose), er andelen på bare 35 prosent.

Muskel- og skjelettsystemet er den diagnosegruppen
som står for de høyeste kostnadene med 660 millioner
kroner i refusjon og egenandeler. Psykiske lidelser står for
515 millioner kroner.

De hyppigst brukte enkeltdiagnosene er ukomplisert
hypertensjon eller høyt blodtrykk for både kvinner og
menn. Deretter kommer svangerskapskontroll og depres-
siv lidelse for kvinner og arterieflimmer og ikke-insulin-
avhengig diabetes for menn.
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NAV REFORM: OPPRETTELSEN AV NAV-KONTOR

Et sentralt element i NAV reformen er opprettelsen av
NAV-kontor i alle landets kommuner, hvor den nye stats-
etaten slåes sammen med deler av kommunens sosialtjeneste.
I hver kommune skal det lages lokale samarbeidsavtaler
mellom stat og kommune, for å legge til rette for samarbeid
og definere innholdet i NAV-kontoret. Omorganiseringen
skal være med på å realisere de tre hovedmålene i NAV
reformen: Flere i arbeid og færre på passive ytelser, forenkle
tjenestene for brukerne og tilpasse til brukernes behov, samt
få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
De nye NAV-kontorene har som hovedoppgave å følge opp
og veilede etatens brukere, mens vedtaksbeslutningen flyttes
ut til spesialenheter. Utrullingen av nye NAV kontor skal
skje puljevis fram til og med 2009.

PILOTKONTORENE

I oktober 2006 ble det etablert 25 pilotkontor. Hvert fylke
fikk minst ett kontor. Målet med etableringen av piloter
var å skape et erfaringsgrunnlag for opprettelsen av NAV-
kontor i alle kommuner. Det var stor variasjon når det
gjaldt størrelse på de forskjellige kontorene, og tjenestetil-
budet varierte avhengig av hvilke tjenester kommunene
valgte å legge til pilotene.

NULLPUNKTUNDERSØKELSEN

Både Aetat og trygdeetaten har gjennomført brukerunder-
søkelser jevnlig de siste årene. I begynnelsen av 2006

begynte man imidlertid å samarbeide om disse undersø-
kelsene, og en felles nullpunktundersøkelse ble gjennom-
ført våren 2006. Man ønsket blant annet å teste ut et felles
oppsett ved å ta med spørsmål knyttet til noen av utfor-
dringene etaten vil møte i reformperioden. Et av formå-
lene med undersøkelsen var også å måle brukererfaringer
før sammenslåingen, slik at man senere kunne vurdere
endringer og effekter ved de tjenestene som tilbys ved
både gamle og nye enheter. På den måten kunne man
legge til rette for gode analyser av brukertilfredsheten
knyttet til NAVs tjenester. 

PILOTUNDERSØKELSEN: METODE

I mai 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved
de 25 første pilotkontorene. Utvalget bestod av 630 bru-
kere1. Brukere av sosialtjenesten var ikke med i undersø-
kelsen. Årsaken var at staten ikke har tilgang på kommu-
nens registre. Respondentene ble stilt spørsmål som gikk
på hvor fornøyd de var helhetlig sett, og hvor fornøyd de
var med organiseringen og tilgjengeligheten i pilotkonto-
rene. Respondentene ble også spurt om brukermedvirk-
ning, tillit og forventninger til NAV2. En del av spørsmå-
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Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV.
Resultatene viste at brukerne i stor grad var fornøyd med tjenestene NAV leverte. Dette tyder på at man så langt har opp-
nådd et av de viktigste målene for Arbeids- og velferdsetaten i reformperioden, nemlig å opprettholde tilbudet til bru-
kerne. En høy andel av brukerne oppga at de var fornøyd med NAVs service helhetlig sett, og en relativt høy andel svarte
at de mente det var positivt at de to tidligere statsetatene og kommunens sosialtjeneste var slått sammen. Når det gjelder
tilgjengelighet var brukerne ved pilotkontorene fornøyd med ventetiden når de besøkte kontoret. Resultatene på vente-
tid på telefon var imidlertid dårligere enn de var ved en tidligere undersøkelse. 

På spørsmål om brukermedvirkning, oppga brukerne at de var fornøyde, noe som kan være et uttrykk for at etatens
prioriteringer på dette området har gitt resultater. Både når det gjelder ventetiden ved besøk til pilotkontoret og bruker-
medvirkning er det imidlertid grunn til å tro at også det gode arbeidsmarkedet har hatt betydning for resultatene. 

De fleste brukerne hadde stor tillit til Arbeids- og velferdsetatens arbeid, og var i stor grad enige i at NAV ivaretok
deres rettigheter. Tilfredsheten blant de yrkeshemmede hadde imidlertid gått ned sammenlignet med 2006. 

Det er en tendens i undersøkelsen til at svarene varierer mellom ulike brukergrupper. Generelt kan det virke som at de
brukerne som mottar tjenester/ytelser der saksbehandler må bruke mye skjønn eller som har aktivitetskrav knyttet til seg,
er mindre fornøyd. Dette er i tråd med funn som er gjort i tidligere brukerundersøkelser. 

1 På grunn av utvalgets størrelse vil en del av resultatene som viser forskjeller
over tid eller mellom grupper ikke være signifikante, men der hvor det er interes-
sante tendenser vil disse allikevel bli referert.
2 Ettersom det ikke finnes sammenlignbare resultater fra tidligere undersøkelser
på de fleste spørsmålene på disse områdene, er tolkningen forbundet med en viss
usikkerhet. Det har vært hevdet (Rolland 2004) at brukerundersøkelser som
metode forutsetter at det blir etablert tidsserier, slik at man kan måle endring.
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lene hadde ikke vært stilt i tilsvarende undersøkelser tidli-
gere, og gikk blant annet på sammenslåingen av sosialtje-
nester, arbeid og trygd. Mange av spørsmålene har imidler-
tid også vært benyttet i en brukerundersøkelse i 2006, og i
tidligere undersøkelser. Et viktig mål for Arbeids- og vel-
ferdsetatens arbeid i reformperioden har vært å opprett-
holde tilbudet til brukerne. Ved å sammenligne resultatene
fra pilotundersøkelsen med resultatene fra 2006, får man
en indikasjon på om omstillingen har gått ut over de tjenes-
tene som tilbys ved kontorene. Her kan utenforliggende
faktorer som den økonomiske høykonjunkturen og utvik-
lingen på arbeidsmarkedet også spille inn på resultatene. 

DE FLESTE ER FORNØYD MED NY ORGANISERING

65 prosent av brukerne ved pilotkontorene var enige i at det
var positivt for dem at tre kontor har blitt slått sammen
(Figur 1). Tanken om at brukeren kun skal måtte gå igjen-
nom én dør er vesentlig i NAV-reformen. Analyser av
registerdata (regjeringen.no 2004) har imidlertid vist at det
bare er om lag 15 prosent av brukerne som fikk ytelser fra
mer enn én etat, og på bakgrunn av dette må det kunne sies
å være et godt resultat at så mange som 65 prosent mener at
sammenslåingen er positiv for dem. Noe av årsaken kan tro-
lig være at etableringen av nye kontor i hver kommune for
mange innebar at det ble kortere reisevei. En annen årsak
kan være at en del brukere har vandret mellom ytelser fra de
to tidligere statlige etatene og sosialtjenesten, og derfor ser
en fordel ved at disse etatene har blitt slått sammen. 

En av utfordringene ved å opprette felles kontor for de
to statlige etatene og sosialtjenesten er å få en førstelinje

som fungerer bra, slik at brukeren raskt kan få svar på sin
henvendelse og eventuelt bli henvist videre til riktig saks-
behandler. Brukerne ble spurt om de var fornøyde med
ventetiden for å få kontakt med rett person. Her svarte 65
prosent av de var fornøyd. Til sammenligning var 73 pro-
sent fornøyd med den generelle ventetiden ved NAV kon-
toret. Bakgrunnen for dette kan være at det tar kort tid å
komme fram til en person i fronttjenesten, men at det tar
lengre tid å bli henvist videre. Bedringen i arbeidsmarke-
det har trolig ført til noe færre brukere ved pilotkontorene,
og kan ha bidratt til at de fleste opplever at de raskere
kommer i kontakt med noen i front.

Andelen som var fornøyd med ventetiden på telefon var
på 61 prosent, vesentlig lavere enn andelen som var for-
nøyd med ventetiden ved besøk (73 prosent). Resultatene
for ventetiden ved besøk lå på samme nivå i 2007 som den
gjorde i nullpunktundersøkelsen i 2006. Hvis man
sammenligner resultatene for ventetid på telefon med til-
svarende tall fra undersøkelsen i 2006, ser man imidlertid
at det har vært en negativ utvikling. For brukere av tjenes-
ter som tidligere lå under trygdeetaten, har det vært en
nedgang på 10 prosent når det gjelder andelen som var
fornøyd (Figur 2). Nedgangen blant brukere av tjenester
som tidligere lå i Aetat er ikke statistisk signifikant, men
tendensen går i samme retning. 

Når det gjelder tilgjengelighet, har det tradisjonelt vært
en forskjell mellom Oslo og andre fylker. Brukerne i Oslo
har som regel vært minst fornøyd, noe som gjerne er blitt
forklart ved at Oslo-kontorene skal betjene en mye større
gruppe brukere. Ved å dele opp pilotkontorene i tre grup-
per (små, mellomstore og store), er det mulig å se i hvil-
ken grad størrelsen på kontoret påvirker fornøydhet når
det gjelder tilgjengelighet. Resultatet viser at det er en ten-
dens til at jo mindre kontorene er, jo mer fornøyde er bru-
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kerne når det gjelder ventetiden ved besøk. Ser man på
ventetiden på telefon er det dessuten en klar sammenheng
mellom størrelse og fornøydhet blant brukerne. Små og
mellomstore kontor har gode resultater, mens de store har
vesentlig mindre fornøyde brukere på dette området.
Sammenlignet med tidligere undersøkelser, er store kon-
tor overrepresentert i utvalget i pilotundersøkelsen. Dette
kan være med på å forklare at brukerne virker mindre for-
nøyd enn de var i 2006. 

GODE RESULTATER PÅ BRUKERMEDVIRKNING

Brukerkontakt og oppfølging er de viktigste fokusområ-
dene ved de nye NAV kontorene, ettersom forvaltnings-
oppgaver etter hvert skal flyttes ut til spesialenheter. Et av
hovedmålene med reformen er å forenkle tjenestene for
brukerne og tilpasse tjenestene til brukernes behov. Å
kunne tilpasse tjenestene til brukernes behov avhenger av
høy grad av brukermedvirkning. Figur 3 viser at brukerne
ved pilotkontorene i stor grad opplevde at de ble lyttet til
og kunne påvirke hvilken løsning som ble valgt i deres sak.

Brukerne er i veldig stor grad enige i at de fikk tilstrek-
kelig med tid til å forklare sin situasjon. Hvis man skal se
resultatene i sammenheng med situasjonen på arbeidsmar-
kedet, er det ikke overraskende at nettopp dette spørsmå-
let får høy score. Mindre trykk på hvert kontor burde gi
saksbehandlere bedre mulighet til å bruke mer tid på hver
enkelt bruker. Dersom arbeidsmarkedet var en viktig fak-
tor burde man dessuten forvente at brukerne tilknyttet tje-
nester som tidligere lå under Aetat var mest fornøyd. Det
var imidlertid ingen forskjell i fornøydhet mellom bru-
kerne tilknyttet de to tidligere etatene . De samlede resul-
tatene på brukermedvirkning kan også være et resultat av
vektleggingen som har vært av brukermedvirkning i pilot-

kontorene, blant annet i forbindelse med en egen opplæ-
ringspakke på området. 

TILLIT TIL NAV

For at NAV skal kunne fungere i tråd med intensjonene i
NAV-reformen, er man avhengig av at etaten har stor grad
av tillit blant brukerne og allmennheten for øvrig. Dette
gjelder på generelt nivå, og mer spesifikt ved at brukerne
må ha tillit til kompetansen hos etatens ansatte og deres
evne til å ivareta brukernes rettigheter. I en omstillingsfase
vil tilliten til etaten kunne bli satt på prøve, spesielt dersom
omstillingen går ut over den vanlige produksjonen og tje-
nesteytingen som brukerne forventer. I undersøkelsen ble
utvalget fra pilotkontorene spurt om de hadde tillit til
Arbeids- og velferdsetatens arbeid i sin helhet, og 68 pro-
sent svarte at de hadde stor tillit til dette arbeidet (Figur 4). 

68 prosent var også enig i at NAV ivaretar deres rettig-
heter. Dette var omtrent samme resultat som i 2006. Det
betyr imidlertid over 30 prosent av brukerne hadde lav
eller ingen tillit til at NAV ivaretok deres rettigheter.
Dersom man sammenligner svarene til de ulike bruker-
gruppene i pilotundersøkelsen med resultatene fra 2006,
viser det seg at det kun er en statistisk signifikant forskjell
når det gjelder yrkeshemmede. Mens 72 prosent av de
yrkeshemmede svarte at de var enige i at deres rettigheter
ble ivaretatt i 2006, var endelen sunket til 61 prosent i
2007. Man skulle ikke forvente en slik forskjell, spesielt
med tanke på at denne gruppen er en av de som burde ha
mye å tjene på et tettere samarbeid mellom de to tidligere
statlige etatene og kommunen. Mange personer i denne
gruppen har tidligere vandret mellom ytelser i de tidligere
etatene. En forklaring på dettte kan være at en del yrkes-
hemmede har fått ny saksbehandler i forbindelse med
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Figur 3: 
Brukermedvirkning (personer som har hatt samtale)*

*Søylene viser prosentandel som svarer 4-6 på en skala fra 1-6, der 1 er
svært uenig og 6 er svært enig. 
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Figur 4: 
Tillit*

* Søylen viser prosentandel som svarer 4-6 på en skala fra 1-6, der 1 er
svært liten tillit/svært uenig og 6 er svært stor tillit/svært enig.

KILDE:  NAV
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omorganiseringen, og av den grunn ikke føler seg trygge
på at deres rettigheter blir ivaretatt. Denne forklaringen
støttes av at det var en tendens til at yrkeshemmede i pilot-
undersøkelsen var mindre enige i at saksbehandler hadde
gode kunnskaper om lover og regler som gjaldt deres sak,
sammenlignet med resultatene i 2006.

Alle som hadde hatt et møte eller en samtale med saks-
behandler de siste 6 månedene ble spurt om hvilken tillit
de hadde til saksbehandlernes kjernekunnskap innenfor
noen områder etaten skal forvalte. 72 prosent var enig i at
saksbehandler hadde gode kunnskaper om lover og regler
som gjaldt deres sak. Blant arbeidssøkerne var det 68 pro-
sent som var enig i at saksbehandler hadde gode kunnska-
per om arbeidsmarkedet og ledige stillinger. Når det gjaldt
brukere som benyttet tjenester og stønader som tidligere
tilhørte trygdeetaten, var andelen som var enig i at saksbe-
handler hadde gode kunnskaper om lover og regler
omtrent på samme nivå som i 2006 (76 prosent). Om man
sammenligner svarene til brukere av tjenester som tidli-
gere lå under Aetat med resultatene for tilsvarende gruppe
i 2006, var det imidlertid en tendens til at brukerne ved
pilotkontorene hadde mindre tillit til saksbehandlernes
kompetanse når det gjaldt lover og regler (Figur 5). Som
nevnt var det dessuten en tendens til at det var yrkeshem-
mede som var blitt mindre enig i at saksbehandlere hadde
god kompetanse på lover og regler. 

For arbeidssøkerne tilknyttet pilotkontorene var det i
tillegg en tendens til at denne gruppen var blitt mer enig i
at saksbehandlerne hadde gode kunnskaper om arbeids-
markedet og ledige stillinger i 2007 enn de var i 2006. En
forklaring kan være at det bedrede arbeidsmarkedet har
gjort det lettere for saksbehandlere å finne relevante stil-
linger til brukerne, og dermed har kunnet yte en bedre ser-
vice på området. 

BRUKERNE FORNØYD HELHETLIG SETT
Brukerne i pilotundersøkelsen ble bedt om å tenke tilbake
på deres erfaringer med NAVs service, og bedt om å svare
på hvor misfornøyd eller fornøyd de var med den service
de hadde fått fra NAV helhetlig sett (Figur 6). 74 prosent
svarte at de var fornøyd. At andelen fornøyde brukere er
på et såpass høyt nivå til tross for en omfattende omstil-
ling i etaten, tyder på at man har klart å opprettholde ser-
vicen overfor brukerne samtidig som det ble opprettet
pilotkontor. Det er også et tegn på at man har klart å inn-
fri en del av brukernes forventninger, spesielt i forhold til
at kontakten med arbeids- og velferdsordningene skulle
bli mye enklere når Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten
ble slått sammen. Det kan argumenteres for at brukertil-
fredshet bør beskrives som forholdet mellom brukernes
erfaring av tjenestene og deres forventninger til tjenestene
(Andreassen og Lunde 2001). Dersom man sammenligner
brukere av tidligere trygdetjenester med brukere av tjenes-
ter som tidligere lå under Aetat, viser det seg at det er rela-
tivt stor forskjell når det gjelder fornøydhet. Dette kan tro-
lig forklares ved at de to tidligere statsetatene hadde meget
ulike brukergrupper.

DEN IDEELLE ARBEIDS- OG VELFERDSETAT

Brukerne ble også spurt om hvor nært opp til den ideelle
arbeids- og velferdsetat dagens NAV ligger. 59 prosent
mente NAV lå nært opp til idealet3, noe som må kunne
sies å være et ganske bra resultat. Svarene kan tyde på at
brukerne er fornøyd med den omorganiseringen som er
gjort i pilotkommunene. Det blir interessant å følge utvik-
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Figur 5:
Tillit til saksbehandlernes kompetanse
(brukere av tjenester fra tidligere NAV arbeid)*

* Søylene viser prosentandel som svarer 4-6 på en skala fra 1-6, der 1 er
svært liten tillit/svært uenig og 6 er svært stor tillit/svært enig.
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Figur 6: 
Fornøyd helhetlig sett*

* Prosentandel som svarer 4-6 på en skala fra 1-6, der 1 er svært misforn-
øyd og 6 er svært fornøyd.

KILDE:  NAV

3 Alternativ 4-6 på en skala fra 1-6, der 1 er svært fjernt og 6 er svært nært.
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lingen på dette området videre, spesielt i lys av de store
endringene som kommer i NAV når det gjelder oppret-
telsen av nye forvaltningsenheter, nytt tiltaksregelverk og
ny stønad for midlertidig inntektssikring. Spørsmålet blir
blant annet i hvilken grad disse endringene kan bidra til at
brukerne mener NAV nærmer seg idealet.

STOR VARIASJON I BRUKERTILFREDSHET
MELLOM ULIKE BRUKERGRUPPER

Nullpunktundersøkelsen i 2006 viste at tjenester/ytelser
der saksbehandler i liten grad må bruke skjønn gjerne har
en høy andel tilfredse brukere. Resultatene fra pilotunder-
søkelsen viser samme tendens. Brukere av helsetjenester,
familieytelser og mottakere av alderspensjon er i stor grad
fornøyd. Det samme gjelder sykepengemottakere.
Ordinære arbeidssøkere, yrkeshemmede, brukere som
søker hjelpemidler og uførepensjonister var mindre for-
nøyd med servicen fra NAV. Resultatene viser også en
tendens til at de ytelsene som har et krav til aktivitet, for
eksempel attføringspenger (yrkeshemmede) og dagpenger
(ordinære arbeidssøkere), ikke har like fornøyde brukere
som de ytelsene som innvilges når gitte, formelle, vilkår er
oppfylt.

Når det gjelder tilliten til Arbeids- og velferdsetatens
arbeid i sin helhet, er det en tendens til at personer som har
søkt om hjelpemidler eller er mottakere av uførepensjon
har lavest tillit. Disse to gruppene, i tillegg til ordinære
arbeidssøkere, er også de gruppene som svarte minst posi-
tivt på spørsmålet om hvor langt unna den ideelle arbeids-
og velferdsetat dagens NAV ligger. Svarene kan tyde på at
den omfattende skjønnsutøvelsen som er forbundet med
disse tjenestene, gjør at det er vanskeligere å oppnå tillit
hos brukerne til at dette skjønnet blir utøvd på riktig måte.

Det kan være lettere å oppnå tillit hos brukere av mer
regelstyrte ordninger. 

70 prosent av brukerne ved pilotkontorene mente at NAV
innfridde forventningene deres. Dette må sies å være et bra
resultat. Tatt i betraktning de forventningene som er skapt
til NAV-reformen, blant annet gjennom media, kunne man
forventet at resultatene for pilotkontorene hadde vært dårli-
gere. Når det gjelder forventningene til NAV, så er det også
en tendens til at det er en del variasjon mellom brukergrup-
pene. Yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere føler i
liten grad at deres forventninger er innfridd. Dette kan muli-
gens relateres til fokuset som har vært på arbeidslinjen i den
nye etaten, og at disse gruppene av den grunn kan ha hatt
høyere forventninger enn andre brukere. En annen årsak
kan være at disse brukerne, i motsetning til mottakere av
blant annet sykepenger, pensjon og helsetjenester, har akti-
vitetskrav knyttet til ytelsen sin. Dette gjelder spesielt dag-
pengemottakere. Dersom en del av de yrkeshemmede og
dagpengemottakerne ikke var forberedt på å måtte innfri
slike aktivitetskrav, kan det ha bidratt til at de i liten grad
følte at deres forventninger til tjenesten ble innfridd. 
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Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en utvalgs-
undersøkelse som blir gjennomført kvartalsvis av
Statistisk sentralbyrå. 

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

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

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

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

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

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

Ledige stillinger 
NAVs statistikk over ledige stillinger omfatter alle
ledige stillinger som enten blir meldt til NAV som
oppdrag, registrert av arbeidsgiver på www.nav.no,
eller som er offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter
o.l.).

Legemeldt sykefravær
Sykefravær pga av egen sykdom som er dokumentert
med attest fra lege. Legemeldt sykefravær er basert på

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

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

Ordinære tiltaksdeltakere
Ordinære arbeidssøkere som deltar på arbeidsmar-
kedstiltak. 

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

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

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

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

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



sted i juni og august i forbindelse med at mange yrkes-
hemmede avsluttet skolegang før sommerferien. 

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

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

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

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

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

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