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Utviklingen på arbeidsmarkedet

sammendrag

Det siste halve året har ledigheten holdt seg relativt stabil, etter at den gikk klart ned gjennom forrige vinter. Antallet 
helt ledige har falt med 1 600 personer siden august, mens summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere har falt 
med 1 100 personer, justert for normale sesongsvingninger. Tilgangen på nye arbeidssøkere har gått noe ned de siste 
månedene, og er lavere enn for ett år siden. Det er særlig en nedgang i antallet bygge- og anleggsarbeidere og  ingeniører 
og ikt-personell som melder seg ledig. 

Etterspørselen etter bygge- og anleggsarbeidere og ingeniør- og ikt-personell er svært høy, og har vært det i hele år. 
For de andre yrkesgruppene har tilgangen på ledige stillinger utviklet seg svakere, og samlet ble det lyst ut 2 prosent 
færre ledige stillinger i perioden fra september til november sammenlignet med samme periode i fjor. Særlig har det 
vært en nedgang i antall nye stillinger innenfor butikk- og salgsarbeid, noe som kan sees i sammenheng med den lave 
veksten i privat forbruk så langt i år.

Sysselsettingsveksten har tatt seg opp utover året, og i 3. kvartal var det 50 000 flere sysselsatte enn i 3. kvartal i fjor. 
Sysselsettingsveksten har vært sterkest innen helse- og sosialtjenester og i bygge- og anleggsnæringen. Samtidig  sluttet 
yrkesdeltakelsen å falle i 3. kvartal, og i likhet med i fjor er 71,8 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år med i ar-
beidsstyrken. For kvinner har yrkesdeltakelsen økt klart for de under 25 år og de over 54 år, mens yrkesdeltakelsen har 
falt for menn under 55 år. 

Årets sommer og høst har vært preget av stor uro knyttet til den økonomiske situasjonen internasjonalt, og spesielt 
når det gjelder gjeldskrisen i Europa. Hellas ser nå ut til å få nedskrevet deler av sin gjeld, men samtidig har frykten 
for at Italia eller Spania skal misligholde sin gjeld økt. Hvis det skjer, vil sannsynligheten for en ny bankkrise øke 
 betydelig. Samtidig har den økonomiske veksten falt markert dette året. I Europa stoppet veksten opp i 2. kvartal, og 
den holdt seg også svært lav i 3. kvartal. I USA har veksten tatt seg noe opp, men er fortsatt på et lavt nivå historisk sett. 
Politikerne i USA har ikke klart å bli enige i hvordan USA skal få ned sin statsgjeld, og heller ikke forslaget om 
 stimulering av økonomien på kort sikt for å få flere i arbeid ble vedtatt. Arbeidsledigheten holder seg også høy både i 
Europa og USA, og særlig er ungdomsledigheten svært høy.

Til tross for uroen internasjonalt har arbeidsledigheten holdt seg stabil i Norge, samtidig som sysselsettings veksten 
har tatt seg opp. Den økonomiske veksten ble imidlertid noe lavere i 3. kvartal enn i 2. kvartal. Både olje investeringene, 
investeringene i kraftforsyning og boliginvesteringene er nå på et høyt nivå, og ser ut til å bli høye også neste år. 
 Samtidig er veksten i husholdningenes konsum lav. 

NAV venter at den moderate oppgangskonjunkturen i Norge vil fortsette. Samtidig vil den lave veksten internasjonalt, 
sammen med en fortsatt sterk kronekurs, bidra til lavere vekst også her hjemme. Vi venter at sysselsettingen i Norge vil 
øke med 1,5 prosent i 2012 og 1,8 prosent i 2013. Den økte sysselsettingen vil være drevet av innenlandsk etterspørsel og 
høye oljeinvesteringer. Samtidig vil befolkningsveksten fortsatt være svært høy, og vi venter at arbeidsstyrken vil vokse 
med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent de to neste årene. Vi har lagt til grunn en liten økning i ledigheten det neste året, slik 
at det i 2012 vil være 70 000 helt ledige i gjennomsnitt. I 2013 antar vi at den økonomiske veksten både internasjonalt 
og i Norge vil ta seg forsiktig opp, og at ledigheten vil begynne å falle slik at det i gjennomsnitt vil være 65 000 helt 
 ledige. Arbeidsledigheten vil da utgjøre henholdsvis 2,7 og 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Denne prognosen er basert 
på en forutsetning om at gjeldsproblemene i Europa blir løst uten at vi får en ny internasjonal bankkrise. Veksten i 
Europa vil likevel bli svært lav i både 2012 og 2013. Skulle vi derimot få en ny internasjonal bankkrise vil dette gi langt 
høyere ledighet også i Norge. Ved forrige internasjonale bankkrise i 2008/2009 økte ledigheten i Norge med om lag 
30 000 personer på ett år. 
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Økt sysselsettIng 

Sysselsettingen har vært økende siden i fjor vår. Sesong-
justerte tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser 
at det var 18 000 flere sysselsatte i september (gjennom-
snitt av august-oktober) enn i juni (mai-juli), se figur 1. 
Antallet sysselsatte er nå høyere enn i august 2008 ifølge 
AKU-tall,1 og nedgangen i sysselsettingen som fulgte 
 finanskrisen ser dermed ut til å ha blitt reversert. 

Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år steg sysselsettingen 
med i alt 50 000 personer i følge kvartalsvis nasjonal-
regnskap. Sysselsettingsveksten har vært størst innen 
helse- og sosialtjenester og i bygge- og anleggsvirksom-
het, med henholdsvis 13 000 og 8 000 flere sysselsatte det 
siste året. Innen undervisning og offentlig administrasjon 
har sysselsettingen økt med totalt 11 000 personer, mens 
det har blitt 1 000 flere sysselsatte i industrien. 

Uendret yrkesdeltakelse 
Siden 1. kvartal 2009 har yrkesdeltakelsen vært  fallende. I 
årets 3. kvartal har denne nedgangen  stoppet opp, og 
 yrkesdeltakelsen var uendret i forhold til 3. kvartal i fjor. 
For hele befolkningen i arbeidsfør  alder var yrkesaktivite-
ten på 71,8 prosent i 3. kvartal. Sammenliknet med i fjor 
var det en liten oppgang blant kvinner og en liten nedgang 
blant menn (se figur 2). For aldersgruppen 15-24 år ligger 
yrkesdeltakelsen nå på 58,1 prosent. Det er særlig kvinner 
i denne aldersgruppen som har hatt en stor økning i yrkes-
deltakelsen sammenlignet med 3. kvartal fjor. Også kvin-
ner mellom 55 og 74 år har hatt en betraktelig økning i 
yrkesdeltakelsen, som er på 45 prosent. Dette er fortsatt 
lavere enn for menn i samme aldersgruppe (54,3 %). For 

aldersgruppen 25–54 år ligger yrkesdeltakelsen på 84,3 
prosent for kvinner og 89,6 prosent for menn, og har gått 
moderat ned for begge grupper det siste året. 

Det har vært en sterk vekst i befolkningen mellom 15 
og 74 år i løpet av det siste året. Fra 3. kvartal 2010 til 
3. kvartal 2011 økte befolkningen i arbeidsfør alder med 
63 000 personer ifølge AKU-tall. En økning i sysselset-
tingen på 47 000 og en nedgang i ledigheten på 7 000, 
førte til en oppgang i arbeidsstyrken på 40 000 personer, 
slik at yrkesaktiviteten forble uendret sammenliknet med 
3. kvartal i fjor. 

Som figur 3 viser, økte antallet personer i arbeidsstyr-
ken for alle aldersgruppene. Spesielt blant unge var det en 
stor oppgang. Befolkningen mellom 15 og 24 år vokste 
med 14 000 personer, og bare 2 000 av disse forble utenfor 
arbeidsstyrken. Trenden som vi har observert siden star-
ten av 2009, med lavere yrkesdeltakelse og flere unge 
 under utdanning, ser dermed ut til å ha stoppet opp i 
3. kvartal. 

Figur 1: 
sysselsetting ifølge akU. sesongjusterte tall. 1 000 
personer. Januar 2001 – september 2011. 
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1  Arbeidskraftundersøkelse inkluderer bare sysselsatte som er registrert 
bosatt i Norge. Det kan derfor være et avvik mellom AKU-tall og tall fra 
Nasjonalregnskapet, siden den sistnevnte også inkluderer sysselsatte på 
korttidsopphold som ikke er registrert bosatte.

Figur 2: 
endring i yrkesdeltakelsen i prosentpoeng fra 3. 
kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. etter alder og kjønn.
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Figur 3: 
endringer i befolkning i yrkesaktiv alder fra 3. kvartal 
2010 til 3. kvartal 2011 etter arbeidsstyrkesstatus. 
antall personer i 1000.
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nedgang I ledIgheten 

Det var registrert 61 600 helt ledige ved utgangen av 
 november, hvilket tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 
Dette er 7 800 færre enn i november i fjor, og utgjør en 
nedgang på 11 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner 
var det 1 000 færre helt ledige i november enn i oktober.

Arbeidsledigheten falt klart fra desember i fjor til mai i 
år, men nedgangen stoppet så opp. I sommermånedene 
hadde vi en liten økning i antallet helt ledige, mens vi i 
høst igjen har hatt nedgang. Når vi justerer for normale 
sesongsvingninger har antallet helt ledige gått ned med 
1 600 fra august til november, mens summen av helt 
 ledige og ordinære tiltaksdeltakere har falt med 1 100 i 
samme periode. 

Færre nye arbeIdssØkere
En av grunnene til at ledigheten har gått noe ned de siste 
månedene, er utviklingen i antallet nye arbeidssøkere. I 
november meldte 840 nye personer seg som ordinære 
 arbeidssøkere2 per virkedag, en nedgang på 8 prosent fra 
november i fjor. Når vi justerer for normale sesongvaria-
sjoner ser vi at tilgangen på ordinære arbeidssøkere økte 
gjennom sommeren, etter å ha falt i vinter. I høst har 
 tilgangen på nye arbeidssøkere igjen gått noe ned, slik at 
den nå er på omtrent samme nivå som i starten av 2011. 
Tilgangen på nye arbeidssøkere er dermed langt lavere 
enn det som var tilfellet gjennom 2009 og 2010. 

Blant de helt ledige har det også vært en nedgang i 
 antallet nye arbeidssøkere. Ved utgangen av november 

var det 10 700 helt ledige som hadde søkt arbeid i under 
fire uker. Dette er en nedgang på 9 prosent sammen-
liknet med november i fjor. Det er særlig blant personer 
med bakgrunn fra bygg og anlegg (-26 %) og for 
 ingeniører og ikt-personell (-14 %) at det nå er færre nye 
helt ledige. 

Samtidig som det nå er færre som melder seg som 
 arbeidsledige enn det var i fjor, øker fortsatt antallet 
 personer som har vært arbeidssøkere i mer enn 2 år. Ved 
utgangen av november gjaldt dette 6 400 personer, en 
 økning på 900 (17 %) fra november i fjor. Om lag 40 pro-
sent av veksten kom blant personer med bakgrunn fra 
bygge- og anleggsarbeid, industriarbeid, renholdsarbeid 
eller personer uten yrkesbakgrunn. 

stabIl tIlgang på nye ledIge 
stIllInger
Utviklingen i ledigheten avhenger også av etterspørselen 
etter arbeidskraft. Da ledigheten gikk ned i vinter, så vi at 
etterspørselen etter arbeidskraft, målt ved tilgangen på 
nye ledige stillinger, økte noe for deretter å gå ned igjen 
gjennom sommeren. Antallet nye ledige stillinger er nå på 
omtrent samme nivå som i juni og langt  lavere enn før 
 finanskrisen. I november ble det lyst ut 1 prosent færre 
stillinger per virkedag enn i november i fjor. 

Når vi ser nærmere på utviklingen for ulike yrkes-
grupper ser vi imidlertid at det er store forskjeller (figur 
6). Særlig yrker innen bygge- og anleggsnæringen opple-
ver en  kraftig vekst i etterspørselen etter arbeidskraft, 
men også for ingeniører og ikt-personell er veksten stor. 

3  Stillinger utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på nav.no eller meldt til 
NAV.

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

Figur 4: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, summen av 
helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere og akU-ledige. 
sesongjusterte tall. Januar 2001- november 2011.
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Figur 5: 
tilgang ledige stillinger per virkedag3 og tilgang 
ordinære arbeidssøkere per virkedag. sesongjusterte 
tall. trend. Januar 2002-november 2011. 
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I tre- månedersperioden fra september til november i år 
ble det utlyst 26 prosent flere nye stillinger innen bygge- 
og  anleggsarbeid enn det som var tilfellet i tilsvarende 
periode i fjor. Innen ingeniør- og ikt-fag var veksten på 
 16 prosent . I tillegg har etterspørselen etter ledere, 
industri arbeidere og personer innen akademiske yrker 
økt i samme periode. For de fleste andre yrkesgruppene 
har det derimot vært en nedgang i tilgangen på ledige 
stillinger.  Nedgangen har vært særlig stor innen butikk- 
og salgs arbeid, med 23 prosent færre stillingsutlysnin-
ger enn i perioden september til november i fjor. Dette 
henger  trolig sammen med en svak vekst i privat 
 konsum. 

Fortsatt nedgang I ledIgheten  
Innen bygg og anlegg
Det siste året har ledigheten falt mest for personer med 
bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid. Ved utgangen av 
november var det 2 400, eller 26 prosent, færre ledige 
bygge- og anleggsarbeidere enn for ett år siden (se figur 
7). Det har også vært en betydelig nedgang i ledigheten 
blant ingeniører og ikt-personell (-23 %) og blant industri-
arbeidere og ledere (-13 %). Som vi har sett var dette også 
yrkene hvor tilgangen på nye  ledige stillinger har økt 
mest det siste året. Når vi justerer for normale sesongva-
riasjoner har imidlertid ledigheten økt noe for industriar-
beidere de siste månedene. 

Nedgangen i ledigheten har vært minst for personer 
med bakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid, under-
visning og helse-, pleie- og omsorgsarbeid. Under-
visning og helse-, pleie- og omsorgsarbeid er likevel to 
av yrkesgruppene som har lavest ledighet, med hen-
holdsvis 0,8 og 1,1 prosent. Det er innen industriarbeid, 
samt reiseliv og transport at arbeidsledigheten er høyest. 

For disse yrkes gruppene ligger ledigheten på 3,6 prosent 
(figur 8). 

ledIgheten Faller I nesten  
alle Fylker
Sammenliknet med november i fjor har antall ledige gått 
ned i alle fylker, med unntak av Telemark som har hatt en 
svak oppgang (se figur 9). Det er i Sør-Trøndelag (-23 %), 
Oslo (-18 %), Rogaland og Sogn og Fjordane (-17 %) at 
ledig heten har gått mest ned det siste året. En del av for-
skjellene i utviklingen i antallet helt ledige i de ulike fyl-
kene kan imidlertid forklares med at tiltaksnivået har ut-
viklet seg svært ulikt. I Rogaland er det nå omtrent like 
mange  tiltaksdeltakere som for ett år siden, og nedgangen 
i  antallet ledige er dermed like stor selv om vi justerer for 
dette. I Oslo og Sør-Trøndelag har derimot tiltaksnivået 

Figur 6: 
prosentvis endring i tilgang ledige stillinger per 
virkedag innenfor ulike yrkesgrupper, fra tre-
månedersperioden september - november 2010 til 
september - november 2011.
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Figur 7: 
prosentvis endring i antall helt ledige etter 
yrkesbakgrunn. november 2010 – november 2011.
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Figur 8: 
ledighet i prosent av arbeidsstyrken, etter 
yrkesbakgrunn. november 2011.
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økt, og om lag 40 prosent av nedgangen i ledigheten i 
disse fylkene kan forklares med at flere av de  ledige nå 
deltar i arbeidsmarkedstiltak. 

Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane med 1,5 pro-
sent av arbeidsstyrken, mens Telemark (3,2 %), Østfold og 
Aust-Agder (3,0 %) har den høyeste arbeidsledigheten (se 
figur 10).

Økt arbeIdsInnvandrIng
I løpet av årets tre første kvartaler har nettoinnvandringen 
til Norge vært på 37 200 personer. Dette er nesten 4 000 
flere enn i fjor, og 3 000 flere enn i 2008 da netto-
innvandringen var rekordhøy. Det er fortsatt polakker 
som utgjør den største gruppen av innvandrere, fulgt av 
litauere. Ser vi på 3. kvartal isolert sett, kom nesten 
40 prosent av nettoinnvandringen fra Polen eller  Baltikum. 
Svensker har også utgjort en stor del av innvandrerne som 
kommer til Norge. I 3. kvartal i år var imidlertid netto-
innvandringen fra Sverige bare på om lag 150 personer. 

Dette skyldes både at innvandringen var lavere enn den 
har vært de siste årene, men også at mange svensker  flyttet 
ut.  

Innvandringen til Norge er relativt etterspørsels-
bestemt. Siden 2006 har arbeid vært den viktigste årsaken 
til innvandring blant ikke-nordiske statsborgere. Dette 
falt sammen med en sterk oppgang i norsk økonomi som 
nådde toppen i 2008, og nettoinnvandringen økte kraftig i 
denne perioden. Da etterspørselen etter arbeidskraft falt 
som følge av finanskrisen, gikk arbeidsinnvandringen fra 
land utenfor Norden ned med nesten 30 prosent. Denne 
nedgangen ble reversert i fjor, og antallet ikke-nordiske 
borgere som oppga arbeid som innvandringsgrunn ble på 
23 800, som er det høyeste nivået registrert til nå.3 Over to 
tredjedeler av disse kom fra de nye  østeuropeiske EU-
landene (EU10),4 som siden 2006 har utgjort den største 
gruppen innvandrere. 

I november var det registrert 4 500 ledige polakker og 
1 300 ledige svensker hos NAV. For begge grupper har 
antallet registrerte ledige falt kraftigere enn for befolk-
ning totalt det siste året, med henholdsvis 22 og 21 pro-
sent. I alt var det registrert 1 200 ledige baltere i novem-
ber, 900 av dem litauere. Ledigheten har dermed økt blant 
 litauere (18 %) og latviere (24 %), noe som kan sees i sam-
menheng med den økte innvandringen fra disse landene. 

Når man ser på ledigheten i prosent av arbeidsstyrken 
blant personer fra de viktigste landene for arbeids-
innvandring, viser tall5 for 3. kvartal 2011 fra NAV og 
SSB at ledigheten var lavere enn i 3. kvartal i fjor, med 
unntak av latviere, som hadde en liten økning (se  figur 
11). Fortsatt var ledigheten blant personer fra Polen og de 
baltiske landene klart høyere enn for befolkningen, eks-
klusive innvandrerbefolkningen, noe som henger sammen 
med at hovedtyngden av polakker og baltere har yrkes-
bakgrunn fra industri- og bygge- og anleggsnæringen, der 
ledigheten er høyere enn gjennomsnittet. Sam tidig har 
ledigheten innen industriarbeid og bygge- og anleggs-
yrker falt kraftig i løpet av det siste året. Dette gjenspeiles 
også i en sterkere nedgang i ledigheten  spesielt blant 
 polakker. Utviklingen i ledigheten blant svenskene har 
vært nokså lik den for befolkningen utenom inn vandrere. 

3  SSBs statistikk om antall innvandrere etter innvandringsgrunn for 2010 
har nylig blitt revidert. Antallet arbeidsinnvandrere i 2010 har blitt 
nedjustert og er derfor lavere enn tidligere oppgitt.

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

5  SSB har koblet NAVs tall over registrerte ledige med opplysninger over 
landbakgrunn. En person er definert som innvandrer når personen er født 
i utlandet og har utenlandske foreldre, mens tall fra NAV i denne 
artikkelen er basert på statsborgerskap. Forskjellen mellom stats borger-
skap og landbakgrunn er relativt liten for de landene som er med i denne 
analysen.

Figur 9: 
prosentvis endring i antall helt ledige fra november 
2010 til november 2011. Fordelt etter fylke. 
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Figur 10: 
ledighet i prosent av arbeidsstyrken etter fylke. 
november 2011. 
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Flere Unge med nedsatt  
arbeIdsevne enn Unge ledIge

Det totale sykefraværet var på 6,5 prosent i 2. kvartal 
2011, en økning på 2,5 prosent sammenliknet med samme 
kvartal i fjor. Fordeler vi sykefraværet på egenmeldt og 
legemeldt fravær, utgjorde det egenmeldte fraværet 
0,8 prosent, som var uendret fra samme kvartal i fjor. Det 
legemeldte sykefraværet steg fra 5,5 prosent i 2. kvartal 
2010 til 5,7 prosent i 2. kvartal 2011. Dette innebærer en 
prosentvis oppgang på 2,8 prosent. Sykefraværet er 
 imidlertid nå på omtrent samme nivå som før den sterke 
veksten i 2008-2009.

Antallet personer som er registrert med nedsatt 
 arbeidsevne hos NAV ser nå ut til å ha stabilisert seg. Ved 
utgangen av oktober gjaldt dette 215 500 personer. Dette 
er en økning på 1 300 personer fra oktober i fjor. Tre av 
fire med nedsatt arbeidsevne er mellom 30 og 60 år. Det er 
likevel 39 300 personer under 30 år som er registrert hos 
NAV med nedsatt arbeidsevne, og om lag 28 000 av disse 
mottar arbeidsavklaringspenger. Sammenligner vi dette 
med antallet personer under 30 år som er registrert som 
arbeidsledige, ser vi at det nå er langt flere unge som er 
registrert med nedsatt arbeidsevne. Ved utgangen av 
 oktober var det 29 200 helt ledige og ordinære tiltaks-
deltakere under 30 år, altså om lag 10 000 færre enn 
 antallet som var registrert med nedsatt arbeidsevne i 
samme aldersgruppe. 

Ved utgangen av september 2011 mottok 303 100 per-
soner uførepensjon. Dette er en økning på 3 100 personer 
sammenlignet med september i fjor. Andelen uføre-
pensjonister i prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år 
ligger likevel uendret på 9,5 prosent. Denne andelen øker 
med alderen, og er høyest for dem mellom 65 og 67 år, 
hvor nesten 40 prosent er uførepensjonert. For aldersgrup-
pene over 55 år har både andelen og antallet uføre-
pensjonister gått ned det siste året, mens det var en økning 

for alle aldersgruppene mellom 20 og 55 år. Ved utgangen 
av september var det 9 000 uførepensjonister under 30 år.

I løpet av de første ni månedene i 2011 fikk 21 400 nye 
personer uførepensjon, mot 21 100 personer i samme 
 periode i 2010. Av de nye uførepensjonistene kom tre 
 fjerdedeler fra arbeidsavklaringspenger, mens 14 prosent 
kom direkte fra sykepenger.

tIlstanden I norsk ØkonomI 
Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet (KNR) viser 
at norsk økonomi har vokst de siste åtte kvartalene. BNP 
for Fastlands-Norge økte med 0,8 prosent fra 2. til 
3. kvartal i år. Dette er noe lavere enn veksten i 2. kvar-
tal, som var på 1,3 prosent og var den høyeste siden Norge 
kom ut av  resesjonen. Det var økt vareproduksjon, og 
særlig økt produksjon av elektrisitet, som bidro mest til 
veksten. 

Konsumet i husholdningene økte med 0,2 prosent i 
3. kvartal. Så langt i år har konsumveksten vært svak, og 
denne utviklingen fortsatte altså i 3. kvartal. Veksten i 
husholdningenes konsum ligger nå an til å bli klart lavere 
enn i 2010. Varekonsumet, som er en indikator på 
 utviklingen i privat forbruk, gikk ned med 0,2 prosent fra 
september til oktober i år, viser SSBs tall for sesongjustert 
volumindeks. Sammenlignet med oktober i fjor, var 
 varekonsumet 0,3 prosent høyere i oktober i år.

Boliginvesteringene har økt sterkt det siste halvannet 
året, og veksten var særlig sterk i første halvår i år. Fra 
2. til 3. kvartal økte boliginvesteringene med kun 0,8 pro-
sent, men investeringene holder seg fortsatt på et høyt 
nivå. Tall fra SSBs byggearealstatistikk viser at bolig-
byggingen er økende. I 3. kvartal i år ble det igangsatt 
20 prosent flere nye boliger enn i samme kvartal i fjor, 
mens igangsatt areal til næringsbygg økte med 13 prosent. 
Ordre servene i næringen har steget betydelig siden i fjor, 
og er nå høyere enn i 2007. I 3. kvartal var også ordre til-
gangen 9 prosent høyere enn for ett år siden, men lavere 
enn i 2. kvartal i år. Fra 2. til 3. kvartal i år steg bolig-
prisene i gjennomsnitt med 0,3 prosent i følge SSBs 
boligpris indeks. Sammenlignet med samme tidspunkt i 
fjor er  boligprisene 8,3 prosent høyere. Den årlige veksten 
er høyere enn årsveksten på 7,4 prosent rapportert i 
2. kvartal i år. Befolkningsveksten er også svært høy, og 
særlig gjelder dette i de store byene. Disse tallene tyder på 
at aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen vil holde seg 
høy framover.

Også i industrien har det vært en klar vekst i ordre-
tilgangen det siste året. I 3. kvartal i år var ordre tilgangen 
for industrien 29 prosent høyere enn i 3. kvartal 2010, og 
ligger ikke langt under toppnivået fra 2007. Det er særlig 
eksportmarkedet som har bidratt til den økte ordretilgan-

Figur 11:
ledighet i prosent av arbeidsstyrken, 3. kvartal 2010-
3. kvartal 2011. Fordelt etter landbakgrunn for de 
største gruppene arbeidsinnvandrere.
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gen til industrien i løpet av det siste året. Fra 2. til 3. kvar-
tal falt imidlertid ordretilgangen klart, justert for sesongs-
vingninger. Reduksjonen i ordretilgangen gjaldt både for 
hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Ordrereservene 
har økt med 33 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i 
år, men nivået er fortsatt betydelig lavere enn før finans-
krisen. Etter den kraftige gjeninnhentingen i andre halvår 
2009 og første halvår 2010 har utviklingen i industri-
produksjonen vært svakere. SSBs produksjonsindeks for 
industrien viser at nedgangen i industriproduksjonen 
fortsetter. Sammen lignet med tremånedersperioden før, 
viser sesongjusterte tall at industriproduksjonen gikk 
ned med 0,3 prosent fra juli til og med september 2011. 
 Næringsmiddelindustri, trelast- og trevareindustri, kjemiske 
råvarer og metall industrien hadde nedgang. Nedgangen i 
kjemiske råvarer skyldes delvis nedgang i norsk solcelle-
relatert industri. Metallvareindustri, maskinindustri og 
bygging av skip og oljeplattformer hadde vekst siste 
 kvartal. Virkedags korrigerte tall viser at produksjonen i 
industrien gikk opp 1,8 prosent fra september 2010 til 
september 2011.

Anslagene for 2011 til olje- og gassinvesteringer er i 
SSBs investeringsstatistikk for olje- og gassvirksomheten 
blitt videre oppjustert fra 3. kvartal til 4. kvartal i 2011. 
Investeringsanslaget innebærer en økning i olje- og 
gassinvesteringer på 22 prosent sammenlignet med i fjor. 

Handelsoverskuddet, eksport fratrukket import, i 
 oktober var 1,9 prosent høyere enn i oktober i fjor. Både 
eksporten og importen økte. Totalt økte eksportverdien 
med 5,5 prosent, mens eksporten utenom olje og gass økte 
med 1,6 prosent. Importen var 7,7 prosent høyere enn i 
oktober i fjor.

tIlstanden I InternasJonal ØkonomI
Utviklingen i internasjonal økonomi har denne sommeren 
og høsten vært preget av svake makrotall,6 uro rundt 
gjeldstaket i USA, statsgjelden i Sør-Europa og frykten 
for en ny resesjon. Planen for å løse gjeldskrisen i euro-
landene er uklar og sannsynligvis er størrelsen på de 
planlagte støttetiltakene for liten. Det er usikkerhet knyt-
tet til videre endringer i redningspakkene. I USA har ikke 
 president Obama fått flertall for sin arbeidsmarkedsplan 
for å redusere arbeidsledigheten. Den store usikkerheten 
har også ført til stor uro på børsene, som har falt kraftig 
over hele verden. Veksten i internasjonal økonomi stoppet 
opp i 2. kvartal i år, og holder seg lav i 3. kvartal. I euro-
sonen økte BNP med kun 0,2 prosent fra 2. til 3. kvartal, 
justert for normale sesongsvingninger. Etter at veksten 

6  Med makrotall menes for eksempel tall for økonomisk vekst, industripro-
duksjon, arbeidsledighet og sysselsettingsutvikling, m.m.

falt klart i Tyskland fra 1. til 2. kvartal, tok den seg noe 
opp igjen i 3. kvartal og ble på 0,5 prosent. Også i 
 Frankrike var veksten noe høyere i 3. enn i 2. kvartal, 
men er fortsatt på et lavt nivå. I Baltikum og Irland har 
veksten tatt seg klart opp det siste året, etter noen år med 
kraftig nedgang. I land som Portugal og Hellas er det 
derimot resesjon, mens veksten i Spania og Italia er svært 
lav. I USA tok veksten seg noe opp fra 2. til 3. kvartal. 
Målt i årlig rate var veksten fra 2. til 3. kvartal 2,0 pro-
sent, som fortsatt er lavt historisk sett. 

Den lave økonomiske veksten gjør også at arbeidsledig-
heten holder seg høy, og sysselsettingsveksten blir lav. 
Arbeidsledigheten i USA gikk ned med 0,4 prosentpoeng 
i november til 8,6 prosent. Sysselsettingen totalt øker, 
med nedgang i offentlig sektor og økning i privat sektor. 
Mye av nedgangen i ledighetsprosenten skyldes en reduk-
sjon i arbeidsstyrken.

Ledigheten i eurosonen økte til 10,3 prosent i oktober, 
fra 10,2 prosent måneden før. Det er store forskjeller mel-
lom de ulike landene. I Tyskland er ledigheten nå på 5,5 
prosent, som er et svært lavt nivå sett i forhold til 
 ledighetshistorikken siden sammenslåingen av Øst- og 
Vest-Tyskland. Raskest faller ledigheten i de baltiske 
 landene, mens den øker i land som Spania, Irland og 
Frankrike. Spania har også den høyeste ledigheten med 
22,8 prosent, og en ungdomsledighet (personer under 
25 år) på hele 48,9 prosent. Også Storbritannia sliter med 
høy ungdomsledighet sammenlignet med historiske tall. 
Ledigheten blant unge i Storbritannia er på 21,9 prosent, 
det høyeste nivået som er registrert i landet. I Hellas, hvor 
myndighetene må foreta store budsjettkutt, er ledigheten 
18,3 prosent av arbeidsstyrken, og ungdomsledigheten er 
nå oppe i 45,1 prosent.

Den svært høye økonomiske veksten vi har hatt i land 
som Kina, Brasil og India har vært viktige drivere for 
veksten i verdensøkonomien i perioden etter finanskrisen. 
Det er imidlertid tegn på en overoppheting i økonomien i 
disse landene, og høy inflasjonen har gitt økende rente i 
alle de tre nevnte landene. I september var inflasjonen i 
Brasil på 7,3 prosent, som var det høyeste nivået på over 5 
år. I oktober gikk inflasjonen ned til 7 prosent, men var 
fortsatt høy. Den øko nomiske veksten er også på vei ned. 
I Brasil har den  økonomiske veksten mer enn halvert seg, 
og er estimert til 3,1 prosent i 2. kvartal i år. Kvartalsvek-
sten, målt i årlig rate, falt til 9,1 prosent i Kina og 7,7 pro-
sent i India i 2. kvartal i år.

I Sverige har den økonomiske veksten vært svært høy 
gjennom 2010 og i første halvår 2011. Lavere vekst i  resten 
av Europa vil imidlertid kunne ramme Sverige hardt, 
 ettersom eksporten er svært viktig for den svenske 
 økonomien. Det er nå også flere tegn på at veksten er på 
vei ned.
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UtvIklIngen Fremover

Flere indikatorer tyder nå på at veksten er på vei ned i 
svært mange land. OECDs ledende indikator sier noe om 
hvordan vi kan forvente at den økonomiske veksten vil 
utvikle seg det neste halve året. De siste månedene har 
denne indikatoren vist stadig sterkere tegn til oppbrem-
sing i verdens største økonomier og for OECD-landene 
samlet. Den høye veksten i land som Brasil, India og Kina 
er, som nevnt, en viktig årsak til at den globale veksten 
ble såpass høy i 2010. Dersom veksten nå blir klart lavere 
i disse landene, vil det også påvirke resten av verden i 
form av lavere global vekst. Lavere vekst i de frem-
voksende  økonomiene kan også gi lavere priser på råvarer 
som for eksempel olje og metaller. Det internasjonale 
pengefondet (IMF) kom i september med nye prognoser 
for verdens økonomien. Med få unntak kuttes vekstans-
lagene for 2011 og 2012 for alle land. Anslaget på global 
vekst i produksjonen for 2011 tas ned med 0,3 prosent-
poeng til 4 prosent. For 2012 nedjusteres anslaget for global 
vekst med 0,5 prosentpoeng til 4,0 prosent.  Industrilan-
dene, med USA i spissen, står for den største nedjusterin-
gen. IMF venter at forskjellen i veksttakten mellom frem-
voksende økonomier og industrilandene fortsetter. 

Den økte usikkerheten knyttet til om Italia og Spania 
klarer å betjene sin statsgjeld, samt svake makroøkono-
miske tall, har ført til stor uro på finansmarkedene. 
 Børsene har falt kraftig over hele verden, mens penge-
markedsrenten har økt fordi bankene igjen har blitt mer 
forsiktige med å låne hverandre penger. Den europeiske 
sentralbanken har også iverksatt tiltak i form av å kjøpe 
store mengder statsobligasjoner fra de søreuropeiske 
 landene, i første rekke Hellas, Italia og Spania. I Stor-
britannia har sentralbanken i flere runder trykket penger 
og kjøpt statsobligasjoner for å stimulere etterspørselen. 
Samtidig ser nye renteøkninger fra sentralbankene nå ut 
til å ligge langt fram i tid, og USA har varslet fortsatt null 
rente i lang tid fremover. Også Norges Bank valgte å 
 utsette renteøkningen de hadde varslet i august, fordi 
 utviklingen i internasjonal økonomi har vært svakere enn 
ventet. I siste pengepolitiske rapport varsler Norges Bank 
nå at renten ikke vil økes før mot slutten av 2012, og at det 
også kan komme kutt i renten dersom den økonomiske 
utviklingen fortsatt forverres. 

For våre prognoser legger vi til grunn at problemene 
knyttet til den høye statsgjelden i mange land blir løst 
uten at vi får en ny bankkrise. Vi venter likevel at veksten 
i internasjonal økonomi vil bli meget lav de neste par 
årene. Offentlig forvaltnings bruttogjeld i forhold til BNP 
var i OECD-landene samlet på to tredjedeler av BNP i 
2007 og ser ut til å passere 100 prosent av BNP i løpet av 
2011. Mange land kutter nå kraftig i sine statsbudsjett, og 
dette virker isolert sett dempende på økonomien. I Sør-

Europa er dette allerede i full gang, og det fører til at den 
økonomiske veksten er svært lav og i noen land negativ. 
Dette bidrar også til at arbeidsledigheten vil holde seg 
svært høy. Disse landene har imidlertid ikke mulighet til å 
bruke en  ekspansiv finanspolitikk ettersom de allerede 
har store underskudd på budsjettene, og ikke har mulighet 
til å låne mer penger. Også i Storbritannia er regjeringen 
nå i gang med store kutt i statsbudsjettet, noe som resulte-
rer i svak økonomisk vekst og et svekket arbeidsmarked. I 
USA er det varslet store budsjettkutt framover for å få 
bukt med det store underskuddet. Det er imidlertid forelø-
pig liten enighet om hvordan dette skal gjøres. Den pri-
vate etterspørselen utvikler seg fortsatt svakt, og når det 
også skal kuttes i de offentlige budsjettene, venter vi at 
den  økonomiske veksten i USA vil holde seg lav i både 
2012 og 2013. De statsfinansielle utfordringene for mange 
land er ikke over med reduksjonene i budsjettunderskud-
dene som er foretatt i 2011 og planlagt foretatt i 2012. For 
å stabilisere bruttogjelden som andel av BNP, viser bereg-
ninger foretatt av OECD at medlemslandene som gruppe 
de neste 15 årene må stramme inn budsjettene med 
 ytterligere 5,25 prosent av BNP. For å nå samme gjelds-
andel som før finanskrisen må innstrammingen dobles. 
Dette kommer i tillegg til effekten en aldrende befolkning 
har på statsfinansene. Økningen i forsørgerbyrden, dvs. 
antall eldre (over 67 år) i forhold til antall personer i 
 yrkesaktiv alder (20-66 år), vil, ifølge fremskrivninger 
gjort av Eurostat, bli høyere i EU enn i Norge. 

Vi regner også med at veksten vil bli lavere i de frem-
voksende økonomiene (Kina, Brasil, India m.fl) det neste 
året, slik at den globale veksten vil gå ned i 2012. I 2013 
antar vi at veksten vil begynne å ta seg litt opp igjen i 
flere land, slik at veksten i verdensøkonomien blir noe 
høyere enn i 2012. I land som Irland, Island og de baltiske 
landene har veksten i økonomien nå tatt seg opp etter 
noen år med store budsjettkutt og resesjon. Disse landene 
opplever nå at ledigheten har begynt å falle. Samtidig vil 
den høye statsgjelden fortsatt prege situasjonen i mange 
land, og føre til at veksten fortsatt vil være lav i både 
 Europa og USA i 2013. 

Det er flere årsaker til lave vekstforventninger for in-
dustrilandene, og da kanskje spesielt for USA. Det er 
grunn til å forvente lav vekst i private investeringer og 
privat konsum. Private investeringer i USA utgjør nå 10 
prosent av BNP, omtrent samme andel som før finans-
krisen. Dette tyder på at investeringene ikke kommer til å 
vokse mer som andel av BNP fremover. Før finanskrisen 
hadde husholdningene med 80 prosent lavest inntekt i 
USA et konsum som tilsvarte 110 prosent av inntekten. 
Selv uten finanskrisen ville konsumveksten måtte stoppe 
for at husholdningene skulle få kontroll med gjelden sin. 
Dette tyder på at potensialet for konsumvekst i USA er 
begrenset. Videre er det flere problemer utenom finans-
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sektoren, som var der allerede før finanskrisen, og som 
utgjør betydelige utfordringer fremover. Globalisering og 
produktivitetsvekst som har vært høyere enn veksten i 
 aggregert etterspørsel etter industrivarer, har redusert 
 etterspørselen etter industriarbeidere i USA. Mange 
 industriarbeidere som har mistet jobben under finans-
krisen, vil sannsynligvis ikke få tilbake jobbene sine, og 
det vil ta tid for disse å komme tilbake i arbeid. Høye 
energipriser har ført til en pengeoverføring fra verdens 
netto oljeforbrukere, USA og store deler av industri-
landene, til verdens netto tilbydere av olje. Tilbyderne av 
olje er nasjoner som har høyere sparerate enn netto-
forbrukerne av olje. En overføring av penger fra nasjoner 
med lav sparerate til nasjoner med høy sparerate inne-
bærer lavere global aggregert etterspørsel. Videre har de 
fremvoksende økonomiene siden Asia-krisen i 1998 
 akkumulert internasjonale valutareserver som forsikring 
mot fremtidige kriser. Penger brukt på oppbygging av 
 reserver er penger som ikke blir brukt, og er dermed 
med på å bidra til at aggregert etterspørsel blir lavere 
enn det ellers kunne blitt. Dagens situasjon med stats-
gjeldkrise og urolighet i finansmarkedene bidrar sann-
synligvis ikke til å redusere insentivene til å bygge opp 
valutareserver. 

NAV venter at den økonomiske veksten vil bli svært lav 
i Europa i 2012, og også at veksten i verdensøkonomien 
vil bli lavere enn den har vært de siste årene. I 2013 venter 
vi at veksten i verdensøkonomien vil ta seg forsiktig opp, 
men fortsatt være på et lavt nivå. Den reduserte veksten i 
internasjonal økonomi vil gi lavere etterspørsel for norsk 
eksportindustri og deres underleverandører. 

sysselsettingsvekst
Til tross for at vi legger til grunn lav vekst internasjonalt, 
venter vi likevel at vi vil få en moderat oppgangskonjunk-
tur i Norge. Bakgrunnen for dette er forventet sterk 
innenlandsk vekst. Oljeinvesteringene har holdt seg høye 
gjennom finanskrisen og i tiden etterpå, og investerings-
tellingene tyder på at oljeinvesteringene vil bli rekordhøye 
neste år. Dette er svært positivt for leverandørindustrien. 
Vi antar at oljeinvesteringene vil gi gode vekstimpulser 
også i 2013. Investeringstellingene anslår også en moderat 
oppgang i investeringene innen industri, bergverk og 
kraftforsyning til neste år, noe som også vil bidra positivt 
for veksten i norsk økonomi. Bildet er likevel sammensatt. 
Norges Banks regionale nettverk og SSBs investerings-
telling tyder på at bedriftslederne har nedjustert 
 investeringsplanene noe for inneværende år. Økt aktivitet 
og lønnsomhet tyder likevel på en moderat oppgang i 
 investeringene. 

Konjunkturbarometeret for 3. kvartal viste at industri-
bedriftene meldte om positiv utvikling i produksjonen. 

Det forventes fortsatt bedring i sysselsettingen. Svakere 
etterspørsel fra eksportmarkedet er med på å bidra til at 
veksten sannsynligvis blir svakere i 4. kvartal. Konkur-
ranseforholdene har blitt forverret, noe som begrenser 
produksjonen. Innenlandsprisene har økt mens utenlands-
prisene har gått ned. Dette rammer spesielt produsenter 
av innsatsvarer (varer som anvendes i produksjon av 
 andre varer). Vekst i produksjon av konsumvarer og 
 investeringsvarer bidrar til at utsiktene på kort sikt samlet 
er positive. Også i høstens bedriftsundersøkelse fra NAV 
er bedriftene optimistiske. Bedriftenes syssel settings-
forventninger er høyere i år enn i fjor, og ligger på et 
 høyere nivå enn for de 3 siste årene. Resultatene fra 
 høstens bedriftsundersøkelse tyder på at sysselsettings-
veksten vil ta seg noe opp fremover. Bedriftene svarte fra 
slutten av september og gjennom oktober, i en periode 
med stor uro rundt utviklingen i internasjonal økonomi, 
men bedriftene ser likevel lysere på framtiden enn de har 
gjort de siste par årene.  

Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere mer 
enn 10 ansatte, må melde fra om dette til NAV på forhånd. 
På bakgrunn av disse forhåndsvarslingene kan vi se hvor 
mange ansatte som er berørt av dette. Så langt i år har 
forhåndsvarslingene vært på et klart lavere nivå enn de 
siste to årene, men forskjellen har minket de siste 
 månedene. Det er likevel foreløpig ingen tegn til noen 
betydelig økning i ledigheten basert på disse forhånds-
varslingene.

En viktig grunn til at det ble meldt om så mange 
 permitteringer og oppsigelser vinteren 2009 var at 
 sysselsettingen falt i bygge- og anleggsnæringen, og 
mange herfra ble permittert. Så langt i år har imidlertid 
boligbyggingen økt sterkt, og arbeidsledigheten har også 
falt klart for bygge- og anleggsarbeidere. Vi venter at 

Figur 12: 
Forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger (permitteringer 
eller oppsigelser) meldt til nav. Januar 2009 – oktober 
2011.

KILDE: NAV
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 boliginvesteringene vil bli høye også de neste to årene, og 
at aktiviteten i denne næringen vil være høy. 

Konsumet i husholdningene økte med 3,7 prosent i 
2010, og var en viktig årsak til den økonomiske veksten. 
Så langt i år har imidlertid konsumveksten vært svak, og 
ser nå ut til å bli klart lavere enn i fjor. I  Nasjonalbudsjettet 
for 2012 anslås konsumveksten i 2011 til å bli 2,75 pro-
sent, men veksten kan bli noe lavere enn dette. Vi legger 
til grunn at Norges Bank på bakgrunn av utviklingen 
 internasjonalt og hensynet til kronekursen utsetter rente-
økningene, og at rentenivået fortsatt vil  holde seg lavt i 
både 2012 og 2013. I og med at industrien har tradisjon for 
å være lønnsledende i Norge, antar vi at lønnsveksten vil 
bli moderat. Lav inflasjon og en moderat lønnsvekst vil gi 
en reallønnsvekst. Samtidig regner vi med at spareraten 
vil holde seg relativt høy, som følge av at husholdningene 
blir mer forsiktige på grunn av  usikkerhet knyttet til 
 utviklingen internasjonalt og som følge av høy gjeld. 
Husholdningenes gjennomsnittlige bruttogjeld utgjør nå 
2 ganger disponibel inntekt. Dette er  høyere enn noen 
gang, og høyt også i internasjonal  sammenheng. Vi antar 
likevel at lave renter og økt  aktivitet bidrar til at veksten i 
det private konsumet vil ta seg opp og bli høyere enn i år.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 2,2 prosent 
fra 2009 til 2010, mens det var et fall i offentlige investe-
ringer. I nasjonalbudsjettet 2012 anslås en vekst i offentlig 
konsum og investeringer på henholdsvis 2,4 og 2,5 pro-
sent i 2011, mens det i 2012 anslås en vekst i offentlig 
konsum på 1,5 prosent og et fall i offentlige investeringer 
på 2,3 prosent. 

Den svake internasjonale situasjonen gjør at vi legger 
til grunn en svak utvikling for eksporten. Økt inntekt og 
høyere innenlandsk prisnivå tilsier fortsatt vekst i impor-
ten. Importen kan på den andre siden reduseres dersom 
den økte inflasjonen i fremvoksende økonomier slår ut i 
høyere importpriser. 

Samlet venter vi en moderat oppgangs konjunktur i 
Norge i 2012 og 2013, drevet av økt innenlandsk etter-
spørsel og høye oljeinvester inger. Svak vekst internasjo-
nalt vil imidlertid føre til  svakere utvikling for deler av 
industrien. Vi venter likevel at sysselsettingen vil fortsette 
å stige, og at veksten tar seg opp gjennom prognose-
perioden slik at den blir på 1,5 og 1,8 prosent i henholds-
vis 2012 og 2013.

vekst i arbeidsstyrken
Befolkningsveksten er nå svært høy i Norge, og folke-
tallet økte med 20 050 i 3. kvartal i år. Dette er på nivå 
med 3. kvartal i fjor, som var det kvartalet med høyest 
befolkningsvekst noensinne. I forhold til 3. kvartal i fjor 
har dermed befolkningen økt med 65 000 personer. 
 Nettoinnvandring er en viktig årsak til den høye befolk-

ningsveksten, og stod for 70 prosent av veksten. Vi venter 
at befolkningsveksten vil bli høy også de neste årene. At 
Norge klarer seg godt økonomisk sammenlignet med 
mange andre land i Europa, kan også bidra til å gjøre 
Norge mer attraktivt for arbeidsinnvandrere. Vi legger 
alternativet med høy innvandring i Statistisk sentralbyrås 
befolkningsfremskrivinger fra juni til grunn for vår 
 prognose. Dette tilsier at befolkningen mellom 15 og 74 år 
vil øke med om lag 66 000 i 2012 og 2013. Om lag 70 pro-
sent av veksten vil komme blant  personer mellom 20 og 
66 år, mens 30 prosent kommer i de yngste og eldste grup-
pene. Den sterke befolknings veksten påvirker også 
arbeids styrken. Basert på yrkesfrekvenser og arbeids-
styrke i AKU de siste kvartalene og høyinnvandrings-
scenarioet i SSBs befolkningsfremskrivninger, legger vi 
til grunn at arbeidsstyrken vil vokse med 1,5 prosent i 
2012 og 1,6 prosent i 2013.

stabil arbeidsledighet, men stor usikkerhet
Arbeidsledigheten har gått noe ned siden august, etter at 
den økte litt gjennom sommeren. Når vi justerer for nor-
male sesongvariasjoner var summen av helt ledige og or-
dinære tiltaksdeltakere 300 høyere i november enn i mai 
da det var på sitt laveste i år. Etter at arbeidsledigheten 
gikk klart ned fra slutten av fjoråret og gjennom vinteren, 
har den altså stabilisert seg. 

Vi venter en moderat oppgangskonjunktur i Norge de 
neste årene. Dette vil føre til vekst i syssel settingen, sam-
tidig som den sterke befolknings veksten gjør at også 
 arbeidsstyrken vokser. NAV anslår at den  registrerte 
 ledigheten vil bli på 69 000 i gjennomsnitt i 2011, og at 
den vil øke noe til neste år som følge av  svakere vekst 
 internasjonalt. Vi starter imidlertid 2012 med lavere 
l edigheten enn vi startet med i 2011, og ledigheten anslås 
derfor å bli på om lag 70 000 i gjennomsnitt i 2012. I 2013 
antar vi at situasjonen i internasjonal økonomi vil bedres 
noe, men at veksten fortsatt vil være lav både i Europa og 
USA. I Norge antar vi at oljeinvesteringene og bolig-
investeringene fortsatt vil være høye, samtidig som privat 
forbruk vil ta seg noe opp. Vi anslår derfor at ledig heten 
vil gå noe ned i Norge, slik at det i gjennomsnitt vil være 
65 000 helt ledige i 2013. 

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til gjeldsproble-
mene i Europa og USA. Vi har lagt til grunn at disse løses 
uten at vi får en ny bankkrise, men at gjeldsproblemene 
gjør at veksten i Europa blir svært lav i prognoseperioden. 
Det er imidlertid fortsatt ikke kommet noen løsning på 
disse problemene, og det er derfor en reell mulighet for at 
vi kan få en ny bankkrise og/eller resesjon i Europa. 
 Hellas får sannsynligvis nedskrevet sin gjeld, men  dersom 
man ikke får løst problemene her på en ryddig måte, vil 
det på ny kunne gi en uoversiktlig situasjon med store tap 
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for mange banker. Det vil også øke risikoen betraktelig 
for at Spania, Italia og Portugal vil kunne få problemer 
med sin gjeld, blant annet fordi disse landene da trolig vil 
få langt høyere renter på sine lån på grunn av den økte 
usikkerheten. Statsrentene i Italia har steget den siste 
 tiden, og er oppe på et nivå som vil gjøre det vanskelig for 
Italia å betjene gjelden. Forverres situasjonen ved at flere 
stater misligholder gjelden, vil det kunne føre til at både 
den europeiske sentralbanken og mange europeiske 
 banker vil måtte ta store tap, noe som igjen vil kunne lede 

til en ny bankkrise. Dette vil også ramme norske banker, 
som er avhengige av lån fra utenlandske banker, og 
 dermed vil også norske bedrifter få problemer med å 
 finansiere sine investeringer og husholdningene pro-
blemer med å ta opp lån. Ved forrige bankkrise i 
2008/2009 økte ledigheten med om lag 30 000 personer 
på ett år i Norge. En ny internasjonal bankkrise vil på ny 
føre til en periode med sterk vekst i ledigheten i Norge, og 
langt høyere ledighet enn det vi har lagt til grunn i vår 
prognose.

Tabell 3: 
befolkning i yrkesaktiv alder, arbeidsstyrke, sysselsatte, arbeidsledighet og ledige stillinger. 2000-2010.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Befolkning 15-74 år 3 201 000 3 312 000 3 397 000 3 445 000 3 505 000 3 559 000 3 618 000
Arbeidsstyrken 2 350 000 2 400 000 2 446 000 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 602 000
Sysselsatte 2 269 000 2 289 000 2 362 000 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 508 000
Yrkesdeltakelsen** 73,4 % 72,4 % 72,0 % 72,8 % 73,9 % 72,8 % 71,9 %
Arbeidsledige ifølge AKU 81 000 111 000 84 000 63 000 67 000 82 000 94 000
Registrerte arbeidsledige 62 623 83 479 62 923 46 062 42 521 69 267 74 643
Tilgang ledige stillinger* 238 130 332 304 399 525 358 136 260 301 222 385

* Det finnes ikke sammenliknbare tall for tilgangen på ledige stillinger tilbake til år 2000.
**  Brudd i AKU i 2006. Dette gjør at yrkesdeltakelsen fra 2000 og 2005 ikke er sammenlignbar med yrkesdeltakelsen etter dette. Nedgangen fra 

2005 til 2006 kommmer av dette bruddet, mens yrkesdeltakelsen økte med 0,4 prosentpoeng om vi korrigerer for bruddet i AKU.
KILDE: NAV OG SSB

Tabell 2: 
prosentvis endring i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige fra året før.

2010 2011 2012 2013
Arbeidsstyrke (AKU) 0,5 % 1,0 % 1,5 % 1,6 %
Sysselsatte (AKU) 0,0 % 1,2 % 1,5 % 1,8 %
AKU arbeidsledige 14,6 % -6,4 % 1,1 % -4,5 %
Registrerte helt arbeidsledige (NAV) 7,8 % -7,6 % 1,4 % -7,1 %

KILDE: NAV

Tabell 1: 
navs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2011 og 2012. Faktiske tall for 2010.

2010 2011 2012 2013
Registerte arbeidsledige (personer) 74 643 69 000 70 000 65 000
Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,9 % 2,7 % 2,7 % 2,4 %
Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 3,6 % 3,3 % 3,3 % 3,1 %

KILDE: NAV
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NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011
Av KArl JAcobsen og JohAnnes sørbø

SAmmeNdrAg og hoVedfuNN
I følge NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 er bedriftenes sysselsettingsforventninger på det høyeste nivået rappor-
tert etter finanskrisen. Dette kan ses i sammenheng med at sysselsettingsveksten det siste året har vært større enn i de 
foregående årene. 31 prosent av bedriftene i høstens bedriftsundersøkelse oppgir at de regner med å øke sysselsettingen 
det neste året, mens 9 prosent regner med å måtte nedbemanne. Bedriftene innen finansierings- og forsikringsvirksom-
het og virksomhetene i offentlig forvaltning og undervisning er de eneste som er mer pessimistiske enn i fjor. Størst 
endring i negativ retning er å finne for bedriftene innen offentlig forvaltning. Mye av endringene i de nevnte næringene 
skyldes at en større andel av bedriftene i år rapporterer om uendret bemanning. Andelene som rapporterer om ventet 
nedbemanning er lite endret fra i fjor. Næringene industri og varehandel, som sysselsetter store andeler av arbeids-
styrken, er mer optimistiske enn i fjor. Varehandelen er den næringen hvor forventningene til det kommende året er 
endret mest i positiv retning. 

Nedgangskonjunkturen har gjort at mangelen på arbeidskraft har falt kraftig fra 2007. I høstens undersøkelse er 
denne trenden brutt. I alt oppgir 29 prosent av bedriftene at de har rekrutteringsproblem, og 13 prosent svarer at disse 
er så alvorlige at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Mangelen på arbeidskraft er i høst estimert til å utgjøre 
70 000 personer, som er høyere enn fjorårets mangel på 47 300. Særlig er mangelen på ulike typer ingeniører og sivil-
ingeniører stor, og den har også økt klart det siste året. Det er også høyere mangel på fagarbeidere innen bygg og 
 anlegg enn vi har hatt de siste årene, mens mangelen innen for eksempel helse, pleie og omsorgsyrker holder seg relativt 
lav. 

Arbeidsinnvandringen til Norge ser ut til å være svært etterspørselsbestemt. I perioden fra 2004 til 2008, da vi hadde 
høy etterspørsel etter arbeidskraft og fallende arbeidsledighet, hadde vi også en kraftig vekst i arbeidsinnvandringen. 
Da konjunkturene snudde og arbeidsledigheten begynte å stige raskt, fikk vi også en nedgang i arbeidsinnvandringen. 
Etter finanskrisen har andelen bedrifter som rapporterer at de regner med å rekruttere utenlandsk arbeidskraft det 
kommende året gått ned. De to siste årene har andelen ligget stabilt på 9 prosent. I høstens bedriftsundersøkelse øker 
andelen. 12 prosent av bedriftene svarer at de forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet det kommende året. I 
næringene jordbruk, skogbruk og fiske, industri, samt og bygg og anlegg, som i stor grad har benyttet arbeidskraft fra 
de nye EU-landene de siste årene, er andelene bedrifter som regner med å rekruttere utenlandsk arbeidskraft høyere 
enn i fjor. Samlet indikerer resultatene økt behov for utenlandsk arbeidskraft, noe som indikerer høy arbeidsinn vandring 
det kommende året. 

om NAVS bedriftSuNderSøkelSe

NAV gjennomfører hvert år to bedriftsundersøkelser, en 
om våren og en om høsten. Formålet med bedriftsundersø
kelsene er å gi kunnskap om etterspørselssiden på 
 arbeidsmarkedet, og om næringslivets og offentlige  etaters 
behov for ulike typer arbeidskraft i den nærmeste framtid. 
Denne kunnskapen bidrar til at NAV kan yte bedre service 
overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. NAVs bedriftsun
dersøkelse gir nyttig informasjon for NAV, allmennheten 
og andre beslutningstakere om utviklingen i etterspørse
len etter arbeidskraft og mangel på  arbeidskraft.

Det stilles i alt seks spørsmål i undersøkelsen. Spørs
målene avdekker bedriftenes anslag på antall ansatte om 

ett år i forhold til i dag, hvilke næringer som venter særlig 
stor etterspørsel etter arbeidskraft, om bedriftene forven
ter å rekruttere arbeidskraft fra utlandet det neste året, og 
om bedriftene i dag har rekrutteringsproblem innenfor 
spesifikke yrker. For mer om metoden som benyttes i 
NAVs bedriftsundersøkelse, se det metodiske vedlegget.

I undersøkelsen som går om høsten er utvalget betyde
lig mindre enn i vårens undersøkelse. Vi vil derfor kun 
presentere resultater på landsnivå, og ikke for hvert fylke 
slik vi gjør for vårundersøkelsen. I høst svarte 2 100 
 bedrifter på NAVs bedriftsundersøkelse, noe som ga en 
svarprosent på 77. Undersøkelsen ble gjennomført fra 
slutten av september til slutten av oktober 2011. 
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Sammenlignbarhet mellom  
vår- og høstundersøkelsen

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

Datainnsamlingen i de to undersøkelsene er også 
ulik. I vårundersøkelsen har NAVs fylkeskontorer 
 ansvaret for datainnsamlingen. Denne undersøkelsen 
foregår i all hovedsak postalt, men fylkene kan også 
 benytte telefon eller bedriftsbesøk for å innhente svar. I 
høstens undersøkelse har TNSGallup stått for datainn
samlingen. I høstens undersøkelse foregikk utsending 
av spørreskjema både postalt og per epost. Dette kan 
påvirke både hvem som svarer og hva som svares, og vil 
dermed også bidra til at resultatene fra de to undersøkel
sene ikke kan sammenlignes med hverandre.

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 klassifiserings
prinsipper. Næring viser hva slags produksjon som 
 hovedsakelig foregår i virksomheten, mens yrkesbeteg
nelsen viser hva slags arbeidsoppgaver som tilfaller en 
sysselsatt. Innenfor den enkelte næring finnes det et 
bredt spekter av yrker. NAV har ingen statistisk oversikt 
over hvordan yrkene fordeler seg på næringsgruppene. 

økte SYSSelSettiNgSforVeNtNiNger

Da finanskrisen slo inn høsten 2008, gikk nettoandelen 
bedrifter som ventet økt sysselsetting betydelig ned. 
Denne andelen har holdt seg lav helt frem til årets under
søkelse. Etter negativ BNPvekst i FastlandsNorge i 2009, 
tok veksten seg opp i 2010. Aktiviteten har steget sju 
kvartaler på rad. Vekst i privat og offentlig forbruk stod 
bak mye av veksten i 2010. I 2011 ble forbruksveksten 
dempet. Vekst i boliginvesteringer og petroleumsinveste
ringer har bidratt til å holde veksten i 2011 oppe. Den 
store nedgangen i sysselsettingen i kjølvannet av finans
krisen er i stor grad gjenvunnet. Den registrerte arbeids

ledigheten gikk fra slutten av fjoråret og gjennom vinte
ren noe ned, og har holdt seg stabil etter dette. 

Den bedrede situasjonen i norsk økonomi ser ut til å ha 
påvirket bedriftenes forventninger i årets undersøkelse. 
Som i tidligere år, venter majoriteten av norske bedrifter 
uendret sysselsetting det neste året. Andelen av bedriftene 
som venter økt sysselsetting (31 %) har imidlertid økt til det 
høyeste nivået siden før finanskrisen, mens andelen bedrif
ter som venter nedgang i sysselsettingen (9 %) er redusert 
til å utgjøre den laveste andelen siden før finanskrisen.1 

Stor optimisme innen bergverksdrift  
og utvinning
Bedriftene innenfor bergverksdrift og utvinning er de 
mest positive med tanke på sysselsettingsforventninger 
for det kommende året. Nettoandelen av bedrifter som 
venter økt sysselsetting er på 53 prosent, 11 prosentpoeng 
høyere enn i fjor. Det er en økning i andelen som venter 
oppgang som står bak nesten hele økningen i nettoandelen 
fra i fjor. Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) 
steg sysselsettingen innenfor denne næringen med 17 pro
sent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Dette er nærin
gen med høyest relativ sysselsettingsøkning det siste året, 

1  Tallene fra 2007 til 2010 er revidert fra tidligere utgaver. Dette gir utslag 
i at nettoøkningen har endret seg med ett prosentpoeng for noen av årene. 
For enkeltnæringer kan utslaget være noe større. Dette gjelder ikke kun 
sysselsettingsforventninger, men også andelen som vil rekruttere fra 
utlandet og andelen bedrifter med rekrutteringsproblem.

NAVs sysselsettingsbarometer

Arbeids og velferdsdirektoratet utarbeider et sysselset
tingsbarometer basert på resultatene fra undersøkelsen. 
Tallverdiene i sysselsettingsbarometeret viser netto
økningen, og er differansen mellom prosentvis andel 
bedrifter som oppgir at de forventer vekst i syssel
settingen og prosentvis andel bedrifter som forventer 
nedgang. Nettoøkningen er en indikasjon på virksom
hetenes optimisme det kommende året. En høy verdi på 
sysselsettingsbarometeret er et tegn på høy etterspørsel 
etter arbeidskraft.

Sysselsettingsbarometeret bygger på bedriftenes vur
deringer 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 tallgrunn
lag er derfor ikke påvirket av hvor mange personer en 
eventuell endring i sysselsettingen summerer seg til.

Rekrutteringsproblem har en viss effekt på syssel
settingsbarometeret. På bakgrunn av erfaring fra tid ligere 
bedriftsundersøkelser vet vi at bedriftene ikke tar til
strekkelig hensyn til begrensninger på tilbudssiden i 
 arbeidsmarkedet. Dette kan påvirke realisert syssel setting. 
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og basert på svarene i høstens undersøkelse, ser det ut til 
at den sterke sysselsettingsveksten i denne næringen vil 
fortsette i tiden framover. 

fra pessimisme til optimisme innen  
transport og lagring
I tillegg til post og distribusjonsvirksomhet, består 
denne næringen av virksomheter som driver med 
 passasjer eller godstransport på vei, jernbane, luft
transport eller sjø transport. I fjor var nettoandelen som 
forventet økt sysselsetting  negativ med 6 prosent. Dette 
samstemmer ikke med sysselsettingsutviklingen som 
fulgte. Næringen, som hadde 6 prosent av total  syssel   
setting i 2010, hadde en vekst i sysselsettingen på 5 pro
sent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. I høstens 
 bedriftsundersøkelse er  pessimistiske forventninger 
snudd til optimisme. Nettoandelen som venter oppgang 

det kommende året er på 6 prosent. Økningen i netto
andelen skyldes i stor grad at andelen bedrifter som 
venter lavere syssel setting er redusert. 

økt optimisme i bygg og anlegg
Aktiviteten innen bygge og anleggsnæringen har det siste 
året tatt seg klart opp. I 3. kvartal i år ble det igangsatt 
20 prosent flere nye boligbygg enn i samme kvartal i fjor, 
mens igangsettingen av nye næringsbygg økte med 
13 prosent. Både ordretilgangen og ordrereservene er 
også klart høyere enn i fjor, noe som tyder på at aktivi
teten vil holde seg høy framover.

Sysselsettingen i bygg og anlegg utgjorde 7 prosent av 
total sysselsetting i 2010. Den økte aktiviteten vi har sett i 
næringen det siste året har også resultert i at sysselsettin
gen innenfor denne næringen tatt seg opp igjen. I 3. kvar
tal i år var sysselsettingen 6 prosent høyere enn samme 
tidspunkt i fjor. I oktober var bygge og anleggsarbeidere 
også den gruppen som hadde hatt størst nedgang i antall 
registrerte ledige det siste året. Nettoandelen av bedriftene 
som venter økt sysselsetting det kommende året er på 
30 prosent i år, mot 23 prosent i fjorårets undersøkelse. 
Endringen skyldes at en større andel av bedriftene venter 
økt sysselsetting, mens færre venter uendret sysselsetting. 

økt optimisme i varehandel
I alt 14 prosent av de sysselsatte i 2010 arbeidet innen 
 varehandelen. I høstens undersøkelse er dette den nærin
gen som har hatt størst endring i forventningene fra i fjor. 
I fjor var netto andel bedrifter som ventet økt syssel setting 
kun 4 prosent. Det siste året har også veksten i varekon
sumet vært lav, og sysselsettingen økte med kun 1 prosent 
fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Bedriftene traff altså 
godt med sine forventninger i fjor. 

For det kommende året er forventningene blant bedrif
tene innenfor varehandel betydelig mer positive. Dette til 
tross for den lave konsumveksten det siste året. Netto
andelen som venter økt sysselsetting har økt fra 4 til 19 
prosent fra i fjor til i år. Den største driveren bak endrin
gen i nettoandel er at en langt lavere andel av bedriftene i 
år venter redusert sysselsetting. 

liten endring i industriens forventninger
Industriproduksjonen steg kraftig i årene fra 2004 til 2008. 
Da den internasjonale finanskrisen inntraff høsten 2008, 
resulterte dette imidlertid i et klart fall i industriproduk
sjonen. Fra midten av 2009 til midten av 2010 steg imid
lertid produksjonen igjen, og omtrent halvparten av ned
gangen ble innhentet. Det siste året har industri produksjonen 
holdt seg relativt stabil. Innen enkeltnæringer som pro

Tabell 1: 
Sysselsettingsforventninger: Prosentandel bedrifter 
som venter økt, redusert eller uendret sysselsetting.

Nedgang Uendret Økende
Netto 

økning

2007 Høst 7 54 39 32
2008 Høst 12 59 28 16
2009 Høst 13 57 30 17
2010 Høst 13 59 28 15
2011 Høst 9 60 31 22

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse

Figur 1: 
NAVs sysselsettingsbarometer: Nettoandel 
virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, 
fordelt på næringer.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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duksjon av maskiner og utstyr og produksjon av elektrisk 
og optisk utstyr har produksjonen imdlertid økt klart det 
siste året, mens den har gått ned innen for eksempel tre
vareindustrien og for produksjon av kjemiske råvarer. 

Ifølge SSBs konjunkturbarometer er utviklingen i 
 industrien todelt. På den ene siden rapporteres det om høy 
innenlands ordretilgangen og stigende innenlandspriser, 
mens det på den andre siden rapporteres om vanskeligere 
forhold til eksportmarkedet i form av lavere priser og 
 lavere etterspørsel. Utviklingen gjenspeiles i forvent
ningene til industribedriftene i bedriftsundersøkelsen. 
Endringene i industrien samlet er små fra i fjor, mens det 
er større variasjon for enkeltgrupper innenfor næringen. I 
industrien samlet er det fortsatt forventning om høyere 
sysselsetting det neste året. Fra 3. kvartal i fjor til 3. kvar
tal i år har sysselsettingen i industrien vokst med 6 pro
sent. Nettoandelen som venter sysselsettingsøkning det 
kommende året er på 22 prosent, 2 prosentpoeng høyere 
enn i fjor. Bedrifter innen produksjon av elektronikk er 
de mest positive i år. Størst endring i forventninger er å 
finne hos bedrifter innen produksjon av trevarer. 

lavere forventninger i offentlig sektor
Næringene offentlig forvaltning, undervisning og helse 
og sosialtjenester, som i stor grad utgjør offentlig sektor, 
hadde hele 35 prosent av total sysselsetting i 2010. For
ventningsbildet er sammensatt.

I offentlig forvaltning har de positive forventningene 
fra i fjor snudd. Nettoandelen som forventer økt sysselset
ting  det neste året har gått fra 10 til 1 prosent fra i fjor til 
i år. Mesteparten av endringen i nettoandelen skyldes at 
det i år er færre bedrifter som forventer økt sysselsetting. 
De reduserte forventningene kan ses i sammenheng med 

at sysselsettingen i 3. kvartal i år var 1,3 prosent lavere 
enn sysselsettingen på samme tid i fjor. 

Også innen undervisning er forventningene nå lavere 
enn de var på samme tid i fjor. Som i fjor, er dette den 
delen av offentlig sektor som er mest pessimistiske. Sko
ler og barnehager har  tradisjon for å være forsiktige når de 
besvarer. Mange sier de må avvente budsjettet før de vet 
om de kan oppbemanne, og dermed oppgir de uendret 
sysselsetting.  Nettoandelen som venter økt sysselsetting 
har gått ned fra 1 prosent i fjor til -8 prosent i år. Hele 
endringen i nettoandel skyldes nedgang i andelen som 
venter økt syssel setting. 

Innen helse og sosialtjenester har optimismen økt fra i 
fjor til i år. Sysselsettingen innenfor næringen utgjorde 
21 prosent av samlet sysselsetting i 2010. Fra 3. kvartal i 
fjor til i år, har sysselsettingen økt med 2,1 prosent. Dette 
er den eneste av næringene i offentlig sektor som har hatt 
sysselsettingsvekst det siste året. Nettoandelen som venter 
økt sysselsetting det kommende året har gått fra 5 prosent i 
fjor til 10 prosent i år. Hele endringen i nettoandelen kom
mer fra en vekst i andelen som venter høyere sysselsetting. 

behoV for ArbeidSiNNVANdriNg
Etter at konjunkturene snudde i 2008, med økende 
 arbeidsledighet og fallende sysselsetting, har det vært 
færre bedrifter som svarer at de har behov for å rekruttere 
arbeidskraft fra utlandet det kommende året. De to siste 
årene oppga i underkant av 10 prosent av bedriftene at de 
hadde behov for utenlandsk arbeidskraft. 2009 var det 
første året etter EUutvidelsen i 2004 at nettoinnvandrin
gen til Norge falt. Dette indikerer at etterspørselen etter 
arbeidskraft trolig har betydning for størrelsen på inn
vandringen. 

I år rapporterer 12 prosent av bedriftene at de vil ha 
behov for utenlandsk arbeidskraft det kommende året. 
Dette er første gang etter finanskrisen at denne andelen 
øker.  Andelen er fortsatt lavere enn de 14 prosentene som 
 rapporterte om samme behov i 2007. 

Andelen som rapportere om behov for rekruttering av 
utenlandsk arbeidskraft er høyere i år enn i fjor for alle 
 næringer med unntak av varehandel, helse og sosial
tjenester, personlig tjenesteyting og elektrisitet, vann og re
novasjon, hvor andelene er like eller litt lavere enn i fjor. 
Som i fjor er andelen størst innen bergverksdrift og utvin
ning. 28 prosent av bedriftene innen bergverksdrift og ut
vinning oppgir at de vil ha behov for utenlandsk  arbeidskraft 
det neste året. 

Jordbruk, skogbruk og fiske er en næring hvor det er 
 relativt vanlig å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. En 
 årsak til dette er behovet for sesongarbeidskraft i jord
bruket. Tilgangen på norsk sesongarbeidskraft har gått be

Figur 2: 
NAVs sysselsettingsbarometer: Nettoandelen 
virksomheter innen industrien som forventer økning 
i sysselsettingen.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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tydelig ned de siste årene. 21 prosent av bedriftene innenfor 
næringen rapporterer om behov for utenlandsk arbeids
kraft. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra i fjor. 

Næringene «Omsetning og drift av fast eiendom», 
«Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» og 
 «Forretningsmessig tjenestedrift» er i bedriftsunder
søkelsen slått sammen til en gruppe kalt «Eiendomsdrift, 
forretningsmessig og teknisk tjenesteyting». Samlet har 
disse hatt en betydelig økning (12 prosentpoeng) fra i fjor 
i andelen bedrifter som rapporterer om behov for uten
landsk arbeidskraft. 24 prosent av bedriftene innenfor 
disse næringene oppgir behov for å rekruttere utenlandsk 
arbeidskraft det kommende året. Dette er høyere enn 
innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, og dette er nærin
gene med nest høyest andel med rapportert utenlandsk 
rekrutterings behov etter bergverksdrift og utvinning. 

I transport og lagring er det en betydelig økning i 
 rapportert behov for utenlandsk arbeidskraft fra i fjor til i 
år. Økningen fra i fjor er på 11 prosentpoeng og andelen i 
år er på 17 prosent. Dette er en betydelig høyere andel enn 
de siste to årene. Det økte behovet kan ses i sammenheng 
med sysselsettingen i næringen det siste året, som har 
vært økende, samt de økte sysselsettingsforventningene i 
næringen, som er kommentert tidligere. 

Bygg og anlegg og industri er de to næringene som i 
størst grad har benyttet arbeidskraft fra de nye EU 
landene de siste årene. I fjor var det kun 6 prosent av 
 bedriftene innen bygg og anlegg som rapporterte om 
 behov for utenlandsk arbeidskraft. I år har dette økt til 
14 prosent. Dette kan ses i sammenheng med at bygge
aktiviteten har tatt seg klart opp, noe som har resultert i 
både økt sysselsetting og redusert ledighet det siste året.

Andelen av bedriftene innen industrien som rapporterer 
om økt behov for utenlandsk arbeidskraft i år er noe høy
ere enn i fjor. I år oppgir 15 prosent av bedriftene behov 
for utenlandsk rekruttering, mot 13 prosent i fjor.  Figur 4 
viser andelene for de ulike undergruppene i industrien. 
Gruppen er ganske heterogen med tanke på andelene som 
rekruttering fra utlandet. For tekstil og lærvarer og trefor
edling og grafisk produksjon, er det under 5 prosent som 
rapporterer om behov for utenlandsk rekruttering. Over 20 
prosent av bedriftene innen nærings og nytelsesmidler og 
produksjon av elektriske og optiske produkter oppgir be
hov for utenlandsk rekruttering. Tekstil og lærvarer har 
hatt størst nedgang fra i fjor. I år er det kun 2 prosent av 
bedriftene som melder om behov for utenlandsk arbeids
kraft. I fjor var andelen på 16 prosent. Dette kan ses i sam
menheng med den fallende nettoandelen av bedrifter som 
venter økt sysselsetting det kommende året i denne grup
pen. Innen produksjon av elektriske og optiske produkter 
rapporterer 25 prosent av bedriftene at de forventer å re
kruttere arbeidskraft fra utlandet det kommende året. 
Dette er en økning på 17 prosentpoeng fra i fjor. For denne 

gruppen var også nettoandelen som venter økt bemanning 
det neste året betydelig høyere enn i fjor. 

Samlet viser resultatene økt behov for utenlandsk 
 arbeidskraft det kommende året, noe som indikerer 
 høyere arbeidsinnvandring det kommende året. 

økt mANgel På ArbeidSkrAft
I bedriftsundersøkelsen ber vi bedriftene svare på om de 
har rekrutteringsproblem. I høst svarte 29 prosent av 

Figur 3: 
Andel bedrifter innenfor den enkelte næring som 
forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet 
kommende år.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse

Figur 4: 
Andel bedrifter innenfor ulike undergrupper i 
industrien som forventer å rekruttere arbeidskraft fra 
utlandet kommende år.
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 bedriftene at de har slike problem, og 13 prosent svarte at 
rekrutteringsproblemene er alvorlige. Med alvorlige 
 rekrutteringsproblem menes at rekrutteringsproblemene 
har medført at bedriften nå har færre ansatte enn den 
 ellers ville hatt. På bakgrunn av bedriftenes svar, har 
 Arbeids og velferdsdirektoratet estimert mangelen på 
arbeidskraft høsten 2011 til 70 000 personer. Høsten 2010 
ble mangelen estimert til 47 300 personer. 

mangel på arbeidskraft – definisjon

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

I undersøkelsen blir bedriftene også bedt om å oppgi 
sysselsettingsbehovet i framtiden. Dette gir oss et  anslag 
på framtidig etterspørsel etter arbeidskraft, i motsetning 
til spørsmålet som avdekker mangel på arbeidskraft, 
som kartlegger et øyeblikksbilde. Disse to forholdene på 
arbeidsmarkedet knytter seg derfor til to forskjellige 
tidspunkter, noe som kan bidra til at bedriftenes opti
misme og rekrutteringsproblem kan være i utakt. 

hVilke NæriNger hAr StørSt mANgel 
På ArbeidSkrAft? 

Rekrutteringsproblemene varierer betydelig mellom 
 næringene. Det er innen produksjon av maskiner og utstyr 
og innen produksjon av metaller at flest bedrifter oppgir 
at de har alvorlige rekrutteringsproblem. Hele 28 prosent 
av bedriftene i disse industrinæringene oppgir at de 
 mangler arbeidskraft. Innen eiendomsdrift, forretnings
messig og teknisk tjenesteyting oppgir 24 prosent at dette 
er tilfellet. I disse næringene er mangelen estimert til å 
utgjøre 32 400 personer. 

utvalgte næringer
Bygge- og anleggsnæringen
Den økte aktiviteten i bygge og anleggsnæringen gjen
speiler seg også på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten 
for bygge og anleggsarbeidere var i oktober 24 prosent 
lavere enn i oktober i fjor, og tilgangen på nye ledige stil
linger var 40 prosent høyere. Andelen bedrifter som opp

gir at de mangler arbeidskraft har også økt fra 17 til 
22 prosent, og den estimerte mangelen på arbeidskraft 
innen bygge og anleggsnæringen har økt til 15 200 per
soner. Mangelen på arbeidskraft har dermed økt med om 
lag 10 000 personer siden 2008, men er fortsatt lavere enn 
den var før finanskrisen.

Industrien
Innen industriarbeid steg arbeidsledigheten betydelig fra 
2008 til 2010. Det siste året har imidlertid ledigheten gått 
noe ned. Ved utgangen av oktober var 7 500 personer med 
bakgrunn fra industriarbeid registrert som helt ledige, en 
nedgang på 1 200 personer sammenlignet med oktober i 
fjor. 

Mangelen på arbeidskraft er også fortsatt relativt lav 
innen industrien. I alt oppgir 17 prosent av industribedrif
tene at de mangler arbeidskraft i høstens undersøkelse, og 
denne mangelen er estimert til å utgjøre 5 300 personer. 
Mer enn to tredeler av den samlede mangelen i industrien 
er innen produksjon av maskiner og utstyr. 

Selv om mangelen på arbeidskraft innen industrien 
har økt noe de siste to årene, er den fortsatt langt lavere 
enn den var i 2007.

Stramhetsindikatoren

Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mange
len på arbeidskraft og antall sysselsatte. Et høyt for
holdstall indikerer et stramt arbeidsmarked, noe som 
isolert sett indikerer et problem med å rekruttere 
 arbeidskraft til virksomhetene.

Det presenteres to stramhetsindikatorer. Én for yrker 
(STYRK) og én for næringsgrupper (NACE). I begge 
stramhetsindikatorene er antall personer virksomhetene 
mangler (telleren) basert på resultater fra NAVs 
 bedriftsundersøkelse høsten 2011. Sysselsettingstallene 
(nevneren) for yrkesgrupperinger er hentet fra Statistisk 
sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser. Siste tilgjenge
lige sysselsettingstall er fra 2010. For næringsgruppe
ringer er kilden for sysselsettingstallene Enhetsregiste
ret. Når det gjelder sysselsettingen totalt, er den hentet 
fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser.

Stramhetsindikatoren er ikke nødvendigvis direkte 
sammenlignbar mellom næringer som i hovedsak 
 befinner seg i offentlig sektor og næringer som i hoved
sak befinner seg i privat sektor. Mens private bedrifter 
trolig uttaler seg om mangelen på arbeidskraft ut fra 
faktisk behov, vil offentlige bedrifter i større grad 
 forholde seg til budsjettmidler og rammevilkår når de 
svarer på hvor mange personer de mangler. Dette er en 
viktig årsak til at næringer som offentlig forvaltning, 
undervisning og helse og sosiale tjenester har en såpass 
lav stramhetsindikator. Denne forskjellen mellom 
 offentlig og privat sektor gjelder også de enkelte yrkes
grupper.
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Eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk 
tjenesteyting
Det er innen eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk 
tjenesteyting at mangelen på arbeidskraft er størst i 
 høstens bedriftsundersøkelse. Totalt oppgir bedriftene i 
disse næringene en mangel på 32 400 personer, mot 
20 900 i fjor. Målt ved stramhetsindikatoren er det i disse 
næringene at arbeidsmarkedet nå er strammest.

Eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk tjeneste
yting er en sammensatt næringsgruppe som blant annet 
består av bedrifter som driver med rengjøring, utleie av 
arbeidskraft, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting. 
Eksempel på yrkesgrupper det er mangel på i disse 
 næringen er ulike typer ingeniører og sivilingeniører, 
elektrikere, revisorer og sykepleiere.

Bergverksdrift og utvinning
Bedriftene innen bergsverksdrift og utvinning er de mest 
optimistiske bedriftene med tanke på sysselsettingsutvik
lingen det kommende året. Samtidig ser vi nå at mangelen 
på arbeidskraft øker i denne næringen. I høstens under
søkelse oppgir 23 prosent av bedriftene i næringen at de 
mangler arbeidskraft, og mangelen estimeres nå til 2 800 
personer. I undersøkelsen for ett år siden manglet disse 
bedriftene kun 200 personer. Det er særlig ingeniører og 
sivilingeniører innen olje, bergverk og metallurgi som er 
etterspurt i denne næringen, og det er hovedsakelig 
 bedrifter tilknyttet oljenæringen som oppgir at de har 
mangel på arbeidskraft. 

Varehandel
Hittil i år har ledigheten for personer med bakgrunn fra 
butikk og salgsarbeid holdt seg stabil på omtrent samme 
nivå som i tilsvarende periode i fjor. Etterspørselen etter 
arbeidskraft har imidlertid vært noe lavere. I løpet av 
årets 10 første måneder er det lyst ut om lag 16 prosent 
færre ledige stillinger innen butikk og salgsarbeid enn i 
tilsvarende måneder i fjor. Den svake utviklingen for 
denne typen yrker henger trolig sammen med lav vekst i 
varekonsumet så langt i år. 

Mangelen på arbeidskraft er også noe lavere i høstens 
 undersøkelse enn den var for ett år siden, med 1 700 per
soner mot 2 600 i fjor. Bare 4 prosent av bedriftene innen 
vare handel oppga at de manglet arbeidskraft, og arbeids
markedet må sies å være lite stramt for denne typen 
 arbeidskraft. 

Offentlig forvaltning
Innen offentlig forvaltning oppgir 8 prosent av virksom
hetene at de mangler arbeidskraft. Mangelen er estimert 
til å utgjøre om lag 700 personer, mot 500 for ett år siden. 
Ingeniører og sivilingeniører innen bygg og anlegg er 
blant yrkene som etterspørres her.

Undervisning
Også innen undervisning er rekrutteringsproblemene 
svært små. Mangelen på arbeidskraft er her estimert til å 
utgjøre 200 personer. Kun 2 prosent av virksomhetene 
innen undervisning svarer at de har mangel på arbeids
kraft i høstens bedriftsundersøkelse.

Skolene skiller seg ut med små rekrutteringsproblem 
også i vårundersøkelsene. Dette har sammenheng med at 
både høstens og vårens bedriftsundersøkelse gjennom føres 
i perioder hvor få skoler har behov for å rekruttere. Dette 
bidrar til at estimerte anslag for mangelen på  arbeidskraft 
innen undervisningssektoren blir lavere enn om under
søkelsen hadde vært gjennomført på et annet tidspunkt. 
Selv om mangelestimatene blir for lave, kan endringer fra 
år til år i mangel si noe om utviklingen i mangel. 

Det ble heller ikke i årets bedriftsundersøkelse funnet 
noen mangel på førskolelærere. Dette til tross for at det 
spesielt i storbyene er stor etterspørsel etter førskole
lærere, samtidig som arbeidsledigheten er svært lav. Dette 
kan komme av at vi i bedriftsundersøkelsen ikke proble
matiserer i hvilken grad barnehagene og skolene ansetter 
ufaglært arbeidskraft. Barnehagene vil i stor grad ansette 
barnehageassistenter dersom de ikke får førskolelærere, 
og vil dermed gjerne svare nei på om de har så alvorlige 
rekrutteringsproblem at de har færre ansatte enn de ellers 
ville hatt. Dette problemet kan også gjelde noen yrker i 
andre næringer, men det er grunn til å tro at dette proble
met er spesielt stort når det gjelder førskolelærere. Dette 
gjør at resultatene for undervisningssektoren ikke er sam
menlignbare med resultatene for de andre næringene.

Helse og sosiale tjenester
Innen helse og sosiale tjenester er det i år 7 prosent av 
bedriftene som oppgir at de mangler arbeidskraft, mot 
4 prosent i fjor. Mangelen på arbeidskraft er nå estimert 
til 3 900 personer, som er noe høyere enn i fjor. Det er i 
hovedsak leger, spesialsykepleiere og psykologer virk
somhetene har problemer med å rekruttere.

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

Tabell 3 viser mangel på arbeidskraft innenfor de 
 yrkesgruppene der mangelen på arbeidskraft er størst. Det 
foreligger ikke beregninger for alle yrkesgrupper. Dette 
fordi mangelen på arbeidskraft ikke kan estimeres innen
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Tabell 2: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer. høsten 2011.

Mangel på 
arbeidskraft i antall 

personer

NAVs 
stramhetsindikator

Andel bedrifter  
med alvorlige 

rekrutteringsproblem

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Jordbruk,skogbruk og fiske 900 1 300 2,7 3,8 4 % 14 %

Bergverksdrift og utvinning 200 2 800 0,8 7,1 13 % 23 %

Industrien 4 200 5 300 1,8 2,4 13 % 17 %

Nærings og nytelsemidler 100 200 0,1 0,4 4 % 8 %

Tekstil og lærvarer 100 100 1,2 1,9 9 % 12 %

Trevarer 100 400 0,8 2,8 5 % 18 %

Treforedling og grafisk prod. 100 0 1,2 0,1 12 % 3 %

Petrolium og kjemiske prod. 0 100 0,1 0,5 4 % 12 %

Prod. av annen industri 500 300 2,5 1,4 16 % 14 %

Prod.av metallvarer 400 400 1,3 1,3 15 % 28 %

Produksjon av maskin og utstyr 2 900 3 800 4,3 6,3 22 % 28 %

Produksjon av elektriske og optiske. 0 200 0,0 1,0 8 % 11 %

Elektrisitet, vann og renovasjon 100 200 0,2 0,6 3 % 7 %

Bygge og anleggsvirksomhet 8 500 15 200 4,8 8,2 17 % 22 %

Varehandel, motorvognreparasjoner 2 600 1 700 0,7 0,5 6 % 4 %

Transport og lagring 2 300 2 100 1,6 1,5 7 % 9 %

Overnattings og serveringsvirksomhet 700 1 800 0,8 2,2 8 % 14 %

Informasjon og kommunikasjon 1 200 1 000 1,5 1,3 12 % 22 %

Finansierings og forsikringsvirksomhet 300 400 0,6 0,7 17 % 7 %

Eiendomsdrift, forretningsmessig  
og teknisk tjenesteyting 20 900 32 400 7,9 12,0 23 % 24 %

Offentlig forvaltning 500 700 0,4 0,5 6 % 8 %

Undervisning 800 200 0,4 0,1 10 % 2 %

Helse og sosialtjeneste 3 000 3 900 0,6 0,8 4 % 7 %

Personlig tjenestyting 1 200 1 000 1,7 1,4 12 % 9 %

I alt 47 300 70 000 1,9 2,8 11 % 13 %

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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for yrker der det kun er et fåtall bedrifter i utvalget som 
har oppgitt mangel på arbeidskraft. I de fleste slike til-
feller må vi forvente at et fåtall observasjoner i utvalget 
reflekterer at det er liten mangel innenfor dette yrket. Et 
fåtall observasjoner kan likevel summere seg til et 
 betydelig antall personer. Det kan derfor være mangel på 
 arbeidskraft innenfor en yrkesgruppe selv om yrket ikke 
er oppført i tabell 3. Ettersom NAVs bedriftsundersøkelse 
er en utvalgsundersøkelse, vil det være usikkerhet knyttet 
til estimatene på mangel. Usikkerheten kan variere fra 
yrke til yrke. 

Tabell 4 viser den relative mangelen på arbeidskraft 
fordelt på yrkesgrupper. Det absolutte tallet over mangel 
på arbeidskraft vil ha sammenheng med hvor stor yrkes
gruppen er, mens det relative tallet tar hensyn til ulik 
 størrelse på yrkesgruppene. Den relative mangelen er 
presentert i form av stramhetsindikatoren (se egen fakta
boks tidligere i artikkelen). Eksempelvis kan en mangel 
på 1 250 murere være like virksomhetskritisk som en 
mangel på 2 450 snekkere, ettersom arbeidsstyrken for 
den siste gruppen er langt større. Vi ser derfor også på 
forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og antall 
sysselsatte i yrkene og benevner dette som stramhets
indikatoren. 

Innenfor enkelte yrker kan det benyttes ufaglært 
 arbeidskraft uten at dette i bedriftsundersøkelsen blir 
 registrert som et alvorlig rekrutteringsproblem. Dette vil i 
bedriftsundersøkelsen medføre at det for enkelte yrker 
kan være oppgitt lavere mangel på kvalifisert arbeidskraft 
enn bedriftenes reelle behov for denne typen kompetanse. 
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 
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 70 000 personer representerer 
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 ingeniører og sivilingeniører
I høstens bedriftsundersøkelse mangler bedriftene i overkant 
av 16 000 personer innen ingeniør og iktfag. Dette er over 
dobbelt så mange som for ett år siden, og  mangelen er nå på 
samme nivå som på slutten av høy konjunkturen i 2007. 

Mangelen på ingeniører og sivilingeniører er særlig 
stor innen bygg og anlegg og innen petroleumsteknologi/
geofag. I alt estimeres i høst en mangel på nesten 5 000 
ingeniører og sivilingeniører innen bygg og anlegg, mens 

det innen olje, bergverk, metallurgi og lignende mangler 
om lag 5 500 ingeniører og sivilingeniører. Dette reflekte
rer at både oljerelatert industri og bygge og anleggs
næringen det siste året har vært inne i en periode med 
sterk vekst i produksjonen, og også at troen på en positiv 
utvikling framover er sterk.

Ingeniør og iktfag er sammen med bygge og anleggs
arbeid den yrkesgruppen som har opplevd størst nedgang 
i ledigheten det siste året. Ved utgangen av oktober var 
20 prosent færre med bakgrunn fra ingeniør og iktfag 
registrert som helt ledige sammenlignet med oktober i 
fjor. Det var  dermed kun 2 200 helt ledige med denne 
 yrkesbakgrunnen, noe som tilsvarer 1,0 prosent av 
 arbeidsstyrken. Ser vi nærmere på ulike typer ingeniører 
og sivilingeniører, ser vi at det gjerne er færre enn 100 
ledige innenfor hver gruppe. Dette betyr at bedrifter som 
etterspør denne  typen kompetanse ofte vil få problemer 
med å få tak i  arbeidskraften de ønsker, og at arbeidsmar
kedet vil oppleves som svært stramt.

økt mangel på fagarbeidere innen bygg  
og anlegg og industri
Mangelen på fagarbeidere innen bygg og anlegg og 
 industri varierer gjerne mye med konjunkturene. I høy
konjunkturen fram til 2008 var mangelen på arbeidskraft 
svært høy for denne typen yrker, men fra høsten 2008 til 
høsten 2009 falt mangelen kraftig som følge av nedgangs
konjunkturen, samtidig som arbeidsledigheten økte sterkt. 
Det siste året har ledigheten falt klart for fagarbeidere 
innen bygg og anlegg og industri, men de siste månedene 
har nedgangen i industrien stoppet opp og ledigheten ser 
nå ut til å øke noe her.

Bedriftene oppgir i høstens undersøkelse en vesentlig 
større mangel på denne typen fagarbeidere enn de gjorde 
i fjor. Størst er mangelen på elektrikere, elektronikere og 
lignende, med 3 000 personer, mens økningen fra i fjor er 
størst for rørleggere, hvor mangelen i år ligger på 2 750 
personer. Det er også stor mangel på snekkere, tømrere, 
kopper- og blikkslagere, stillasbyggere og flere andre fag
arbeidere. I alt er mangelen på fagarbeidere innen bygg og 
anlegg og industri i høst estimert til å være på 29 700 
personer, mot 16 600 i fjor. 

Noe lavere mangel på transportarbeidere
Høstens undersøkelse viser lavere mangel enn i fjor både 
for bil, drosje og varebilførere og for lastebil og vogn
togførere. I alt har mangelen for disse to yrkene omtrent 
halvert seg fra i fjor, men til gjengjeld er det i år estimert 
en mangel på 800 buss- og sporvognførere.
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STYRK STILLING 2010 2011

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og 
metallurgi 800 4 100

3111 Bygningsingeniører og teknikere 300 3 750

7241 Elektrikere, elektronikere o.l 1 750 3 000

7134 Rørleggere og VVSmontører 550 2 750

7421 Snekkere 2 050 2 450

2130 Systemutviklere og programmerere 1 600 2 350

7125 Tømrere 0 1 900

5141 Frisører, kosmetologer o.l. 2 200 1 650

7213 Kopper og blikkslagere 0 1 650

8141 Operatører innen produksjon og 
videreforedling av trelastprodukter 0 1 650

5122 Kokker 1 300 1 600

7128 Stillasbyggere 0 1 550

8321 Bil, drosje og varebilførere 3 500 1 500

7214 Platearbeidere 1 400 1 450

2147 Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, 
metallurgi o.l.) 700 1 450

7121 Murere m.fl. 0 1 250

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 400 1 150

8331 Anleggsmaskinførere 1 100 1 100

7132 Isolatører og kapslere 0 1 100

7212 Sveisere 2 650 1 000

3231 Sykepleiere 750 950

3412 Forsikringskonsulenter 1 750 900

8323 Lastebil og vogntogførere 1 500 900

3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter 550 900

7231 Bilmekanikere 0 900

7311 Instrumentmakere og reparatører 0 850

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 0 850

7126 Vei og anleggsarbeidere 0 800

7129 Anleggsgartnere 0 800

8322 Buss og sporvognførere 0 800

5221 Butikkmedarbeidere o.l. 1 000 750

2146 Sivilingeniører (kjemi) 0 750

STYRK STILLING 2010 2011

7237 Industrimekanikere 0 750

7142 Overflatebehandlere og lakkerere 650 700

7122 Betong og grunnarbeidere (bygg) 600 700

2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 250 700

3120 Dataingeniører og teknikere 0 650

7234 Motormekanikere 0 650

8224 Operatører innen plastfag og plastproduksjon 0 650

2221 Leger 550 600

7124 Forskalingssnekkere 0 600

2545 Psykologer 550 500

3418 Kundebehandlere (banktjenester) 0 500

2145 Sivilingeniører (maskin og marinteknikk) 200 450

8213 Maskinarbeidere 550 400

2141 Sivilarkitekter, by- og trafikkplanleggere 550 350

2541 Sosial og siviløkonomer 0 350

3113 Elektronikk og telekommunikasjons
ingeniører og teknikere 750 300

3119 Andre ingeniører og teknikere 400 300

3114 Maskiningeniører og teknikere 350 300

2144 Sivilingeniører (elektronikk og 
telekommunikasjon) 0 250

2114 Geologer og geofysikere 300 200

3152 Sikkerhetsinspektører 0 100

7341 Grafikere (førtrykk) o.l. 1 500 0

3349 Andre yrker innen undervisning og pedagogisk 
arbeid 1 450 0

3432 Revisorer (ikke statsautoriserte) og 
regnskapsførere 850 0

2511 Statsautoriserte revisorer 750 0

8251 Grafiske trykkere 700 0

3411 Finansmeglere 550 0

3310 Grunnskolelærere 450 0

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 450 0

2512 Personal og organisasjonskonsulenter 200 0

*  Ved en gjennomgang av modellen for estimering av mangelen etter yrker kom det 
fram at tidligere estimat for noen av yrkene ble rapportert feil. Dette er rettet opp 
i tabell 3 i høstens undersøkelse.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse

Tabell 3: 
estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. Sortert etter antall personer bedriftene mangler.  
høsten 2010 og 2011. *
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STYRK STILLING

Mangel på 
arbeidskraft 

i antall 
personer, 2011

Stramhets-
indikator

2146 Sivilingeniører (kjemi) 750 97,4 %

7132 Isolatører og kapslere 1 100 91,9 %

7128 Stillasbyggere 1 550 79,7 %

7311 Instrumentmakere og reparatører 850 45,6 %

7234 Motormekanikere 650 41,6 %

7213 Kopper og blikkslagere 1 650 39,5 %

8141 Operatører innen produksjon og 
videreforedling av trelastprodukter 1 650 37,6 %

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, 
bergverk og metallurgi 4 100 35,5 %

7214 Platearbeidere 1 450 30,7 %

7122 Betong og grunnarbeidere (bygg) 700 29,2 %

3111 Bygningsingeniører og teknikere 3 750 26,0 %

7121 Murere m.fl. 1 250 24,3 %

7421 Snekkere 2 450 23,1 %

8224 Operatører innen plastfag og 
plastproduksjon 650 21,9 %

7129 Anleggsgartnere 800 21,6 %

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 1 150 17,2 %

7142 Overflatebehandlere og lakkerere 700 16,4 %

2147 Sivilingeniører (geofag, 
petroleumsteknologi, metallurgi o.l.) 1 450 16,0 %

7134 Rørleggere og VVSmontører 2 750 15,2 %

7124 Forskalingssnekkere 600 13,6 %

2145 Sivilingeniører (maskin og 
marinteknikk) 450 12,2 %

8213 Maskinarbeidere 400 12,1 %

7212 Sveisere 1 000 12,0 %

7126 Vei og anleggsarbeidere 800 9,2 %

3412 Forsikringskonsulenter 900 8,9 %

7241 Elektrikere, elektronikere o.l 3 000 8,7 %

5141 Frisører, kosmetologer o.l. 1 650 8,5 %

2114 Geologer og geofysikere 200 8,4 %

STYRK STILLING

Mangel på 
arbeidskraft 

i antall 
personer, 2011

Stramhets-
indikator

2130 Systemutviklere og programmerere 2 350 7,6 %

2545 Psykologer 500 7,5 %

8321 Bil, drosje og varebilførere 1 500 7,5 %

8322 Buss og sporvognførere 800 6,9 %

5122 Kokker 1 600 6,2 %

8331 Anleggsmaskinførere 1 100 5,3 %

2144 Sivilingeniører (elektronikk og 
telekommunikasjon) 250 5,2 %

7231 Bilmekanikere 900 4,6 %

7125 Tømrere 1 900 4,5 %

3415 Tekniske og kommersielle 
salgsrepresentanter 900 4,4 %

7237 Industrimekanikere 750 4,3 %

2141 Sivilarkitekter, by og 
trafikkplanleggere 350 4,3 %

8323 Lastebil og vogntogførere 900 3,5 %

3119 Andre ingeniører og teknikere 300 3,3 %

3114 Maskiningeniører og teknikere 300 3,1 %

2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 700 2,8 %

2221 Leger 600 2,8 %

2541 Sosial og siviløkonomer 350 2,5 %

3113 Elektronikk og telekommunikasjons
ingeniører og teknikere 300 2,2 %

3418 Kundebehandlere (banktjenester) 500 2,2 %

3120 Dataingeniører og teknikere 650 2,1 %

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 850 1,6 %

3231 Sykepleiere 950 1,5 %

3152 Sikkerhetsinspektører 100 0,8 %

5221 Butikkmedarbeidere o.l. 750 0,4 %

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse

Tabell 4: 
estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. i antall personer og stramhetsindikator.  
Sortert etter stramhetsindikator. høsten 2011.
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metodiSk Vedlegg

I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av bedrifter fra 
Bedrifts og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). Utval
get trekkes tilfeldig, men alle bedrifter med mer enn 400 
ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle bedrifter med 
mer enn 200 ansatte i næringene offentlig forvaltning, 
undervisning, helse og sosialtjenester og personlig 
 tjenesteyting med i utvalget. Dette er fordi disse nærin
gene ofte skiller seg fra andre når det gjelder hvilke yrker 
de etterspør. Størrelsen på utvalget er bestemt slik at det 
skal sikres representativitet i alle næringer. 

Det stilles i alt seks spørsmål i undersøkelsen. Bedrif
tene blir bedt om å svare enten postalt eller per epost. 
Spørsmålene i undersøkelsen gir anslag på bedriftenes 
sysselsettingsforventninger for det kommende året, om 
bedriften forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, 
og om bedriften har rekrutteringsproblem innenfor spesi
fikke yrker.

I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal presente
res i form av andeler, og ikke i form av absoluttverdier, 
vektes resultatene. Et eksempel er kartleggingen av andel 
bedrifter som forventer sysselsettingsvekst i det kommende 
år. Ettersom næringene varierer i størrelse, er det nødvendig 
å tildele de store næringene mer vekt enn de små.  Vektingen 
konstrueres ut fra forholdet mellom antall  bedrifter i nærin
gen og antall bedrifter totalt. Ettersom utvalget har en over

representasjon av store bedrifter, må resultatene innenfor 
hver næring vektes også i forhold til andelen små og store 
bedrifter i populasjonen (Enhets registeret).

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

Det knytter seg usikkerhet til disse estimatene. Jo mer 
detaljert kjennetegn det sees på, jo større er usikkerheten 
knyttet til estimatet. Det er med andre ord større usikker
het knyttet til estimatene for mangel per yrke enn mangel 
per næring, fordi det her er 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 mangelen vil med 
90 prosent sannsynlighet ligge innenfor de respektive 
konfidensintervallene 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 konfidensinter
valler.
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Figur 5: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidensintervaller. Næringsvise resultat.

Kilde: nAvs bedriftsundersøKelse
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Arbeidssøkeres tilpasning på 
arbeidsmarkedet 
Av: Sille Ohrem NAper Og mAthiAS grude eikSeth

SAmmendrAg

De fleste, syv av ti, som sluttet å registrere seg som arbeidssøkere hos NAV i 2010 var i arbeid sommeren 2011. Seks 
prosent var under utdanning, ni prosent er på nytt arbeidsledige, og ytterligere fem prosent er tilbake hos NAV som 
langvarig syke. 

Syv av ti av de tidligere arbeidssøkerne som hadde arbeid som hovedaktivitet, hadde fått fast arbeid. Denne andelen 
stiger med alder. Menn, de med høyere utdanning og de som var født i Europa hadde i størst grad fått fast arbeid. 

31 prosent av de tidligere arbeidssøkerne jobber deltid. Det er flest kvinner som jobber deltid og utbredelsen av deltid 
varierer sterkt mellom ulike næringer. Blant de som jobber deltid, ønsker tre av fire å jobbe mer. Ufrivillig deltid gjelder 
særlig kvinner og er vanligst i helsesektoren og innen varehandel, hotell og restaurant.

Andelene som har midlertidig arbeid, og særlig som jobber ufrivillig deltid, er langt høyere blant de tidligere arbeids-
søkerne enn blant alle sysselsatte. Dette viser at veien tilbake fra ledighet til arbeid for mange vil gå gradvis. 

73 prosent oppfatter jobben som relevant i forhold til jobbønsket de hadde, 69 prosent har fått en jobb som var 
 relevant i forhold til tidligere yrkeserfaring, og 58 prosent oppfatter jobben som relevant i forhold til utdanningen sin. 
Sannsynligheten for å få relevant jobb øker med alder. De med høy utdanning opplever i størst grad at de har relevant 
jobb. Tidligere arbeidssøkere som er født i en annen verdensdel enn Europa har i mindre grad enn andre fått jobb som 
er relevant i forhold til utdanningen.

InnlednIng
Et hovedmål for NAV er å bistå arbeidssøkere med å 
komme i arbeid, enten direkte eller gjennom en aktivitet 
som gjør veien tilbake til arbeidslivet kortere. For arbeids- 
og velferdsetaten er det viktig med regelmessig oppdatert 
kunnskap om hva som skjer med arbeidssøkerne en tid 
etter at de ikke lenger får bistand fra NAV: Står de frem-
deles utenfor arbeidslivet eller har de kommet i arbeid? 
Konjunktursituasjonen, samt arbeidssøkernes egeninn-
sats og ressurser, vil som regel være det som avgjør 
 personenes tilpasning på arbeidsmarkedet. Samtidig skal 
personer som har behov for det få bistand fra NAV. 

NAVs overgangsstatistikk, basert på etatens egne regis-
terdata, oppdateres månedlig og gir informasjon om antall 
arbeidssøkere som er kommet i et ansettelsesforhold. I 
denne artikkelen skal vi se nærmere på spørsmål som 
ikke dekkes av overgangsstatistikken, men som må 
 belyses av en egen oppfølgingsundersøkelse. Basert på 
data innsamlet ved en spørreundersøkelse sommeren 

2011 (se faktaboks om datagrunnlaget), vil vi i denne 
 artikkelen se på følgende problemstillinger: 

•  Hva gjør tidligere arbeidssøkere i dag? Vi ser her på 
hovedaktiviteten til de som har hatt avgang fra gruppen 
ordinære arbeidssøkere minst seks måneder før 
tidspunktet for undersøkelsen.

•  Hva kjennetegner de som er kommet i arbeid 
sammenliknet med de som ikke har det?

Av de som er kommet i jobb:
•  Hvor mange jobber heltid og hvor mange deltid?
•  Ønsker de som jobber deltid å jobbe mer?
•  I hvilken grad synes de at jobben er relevant i forhold til 

utdanning, yrkespraksis og jobbønske?
•  Har de en fast eller midlertidig ansettelse?
•  Er vedkommende lønnstaker eller selvstendig 

næringsdrivende?
•  Innen hvilken næring jobber de?
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Hovedtrekk ved utviklingen på 
arbeidsmarkedet 2010 – 2011

Funnene fra denne spørreundersøkelsen må sees i sam-
menheng med det generelle bildet av utviklingen på 
 arbeidsmarkedet. Etter nedgangstider med lav økonomisk 
vekst og høyere ledighet i 2009, kom det i 2010 et skifte 
med høyere vekst og en tydelig bedring i arbeidsmarke-
det. De bedrede konjunkturene fortsatte vinteren 2011, 
men gjennom vår månedene observerte vi at nedgangen i 
ledigheten flatet ut. Ved utgangen av juni – på den tiden 
da vår undersøkelsen ble sendt ut - var det registrert 
65 500 helt ledige hos NAV. Dette tilsvarer 2,5 prosent av 
arbeidsstyrken. Det har over lengre tid vært en økt tilgang 
på ledige stillinger, særlig innen ingeniør- og IKT-fag, 
samt bygg- og  anleggsyrker og industriyrker, og ledig-
heten hadde i juni også falt klart for disse gruppene. For 
personer som søker jobb innen undervisning, barne- og 
ungdomsarbeid og innen helsesektoren, har ledigheten 
derimot økt. Her var imidlertid ledighetsnivået meget lavt 
i utgangspunktet, og fortsatt kun på 1,2 prosent i juni i år. 
Den høyeste ledig heten finner vi innen bygg- og anleggs-
arbeid, hvor 5,4 prosent av arbeidsstyrken var registrert 
helt ledige i juni.

Mens oppfølgingsundersøkelsen vi presenterer her er 
 basert på et utvalg, er NAVs månedlige overgangsstati-
stikk basert på koblede registerdata, altså totaltellinger. 
Det er to hovedgrunner til at resultatene fra utvalgsunder-
søkelsen naturlig vil avvike noe fra resultater fra register-
statistikken. For det første er definisjonen av hvem som 
inngår i disse statistikkene noe forskjellig. Personene i 
den registerbaserte statistikken har avgang fra en arbeids-
søkerstatus nøyaktig seks måneder tidligere. I vår 
 utvalgsundersøkelse derimot, er utvalget trukket blant 
personer som hadde avgang fra en arbeidssøkerstatus 
mellom 6 og 18 måneder tidligere. I tillegg vet vi fra tid-
ligere undersøkelser at personer som har kommet i arbeid 
har en større tilbøyelighet til å svare, sammenliknet med 
de som ikke har kommet i arbeid. Undersøkelsen fanger 

også opp de som har overgang fra ledighet til selvstendig 
næringsvirksomhet, noe registerstatistikken ikke gjør. Vi 
må derfor forvente at oppfølgingsundersøkelsen vil gi en 
noe høyere andel som har kommet i jobb.

For 1. halvår 2011 viser den registerbaserte statistikken 
at 60 prosent av ordinære arbeidssøkere var kommet i 
jobb. Dette er på nivå med tallet for 1. halvår 2010. Statis-
tikkens hovedbilde er altså at det er svært små endringer 
de to siste årene når det gjelder overgang til arbeid for 
tidligere  arbeidssøkere. Det er også små forskjeller mel-
lom kvinner og menn. Når vi ser på alder, er det imidlertid 
en tydelig spredning med hensyn til  hvilke aldersgrupper 
som i størst grad får jobb etter en periode som arbeids-
søker. Som vi ser av  figur 1, er det gruppen mellom 50 og 
59 år som i størst grad kommer jobb, mens det er de aller 
eldste og de aller yngste som har størst vanskeligheter 
med å bli ansatt. 

Syv Av tI er I ArbeId
Blant alle som sluttet å registrere seg som arbeidssøkere i 
 løpet av 2010 hadde 69 prosent arbeid som hovedaktivitet 
uken før de besvarte spørreskjemaet sommeren 2011. I 
til svarende undersøkelse i fjor var 66 prosent i arbeid. 
Økningen på tre prosentpoeng tilsvarer økningen i over-
gangsstatistikken (figur 1), men endringen er samtidig 
innenfor feilmarginene til undersøkelsene. Som forventet 
er andelen som oppgir at de har kommet i jobb i Opp-
følgingsundersøkelsen noe høyere enn i overgangs-
statistikken. 

kilde: NAvS regiSterbASerte OvergANgSStAtiStikk
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Figur 1: 
Utviklingen i overgang til arbeid for tidligere 
arbeidssøkere, i alt og fordelt på alder.  
Jan. 2010 – Aug. 2011. Prosent.

Overgangsstatistikken 

Den månedlige statistikken over overgang til arbeid og 
stønad, som ble publisert første gang august 2009, viser 
status på arbeidsmarkedet seks måneder etter avgangs-
tidspunktet for tidligere arbeidssøkere. Den månedlige 
statistikken fanger ikke opp overgangen til selvstendig 
næringsvirksomhet, utdanning og førstegangstjeneste. 
Årsaken er begrensinger i datatilfanget i NAVs registre. 
Av den grunn gjennomfører vi en årlig oppfølgingsun-
dersøkelse av et utvalg tidligere NAV-brukere, som vil 
gi mer kunnskap om dette. I undersøkelsen får vi også 
kartlagt utbredelsen av ufrivillig deltid og om stillingen 
er relevant i forhold til praksis og utdanning.
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datagrunnlag 

Data kommer fra en spørreundersøkelse rettet mot tidligere 
brukere av NAV. I denne artikkelen ser vi kun på de tid-
ligere arbeidssøkerne. Populasjonen er personer mellom 16 
og 66 år bosatt i Norge som har vært registrert hos NAV som 
arbeidssøkere i minst 14 dager, men som hadde avgang fra 
status i løpet av 2010, og som ikke har deltatt i oppfølgings-
undersøkelsen tidligere, og som ikke har blitt uførepensjo-
nister. Den samme undersøkelsen ble også gjennomført i 
2010. Med «avgang fra status» mener vi at en person er 
 registrert som arbeidssøker i en referansemåned, men ikke i 
de to påfølgende månedene. 

Undersøkelsen ble gjennomført i juni og juli 2011, dvs. 
½ til 1 ½ år etter at arbeidssøkerne hadde avgang fra denne 
statusen. Undersøkelsen ble gjennomført som en postal 
 undersøkelse med mulighet for å svare på et elektronisk 
skjema på internett. 

7 553 tidligere arbeidssøkere fikk tilsendt spørre skjema, 
og 2 617 personer besvarte. Dette gir en svarprosent på 
35 prosent. Med utgangspunkt i populasjonen er det bereg-
net kjønnsspesifikke aldersvekter for å rette opp noe av 
 utvalgsskjevheten, men resultatene av analysen bør tolkes 
med forsiktighet, da det er grunn til å anta at utvalget er 
skjevt fordelt også på andre sentrale kjennetegn, både obser-
verte og uobserverte. 

Hva kjennetegner de tidligere 
arbeidssøkerne? 

Alle personene i utvalget vårt var arbeidssøkere i 2010, og 
de sluttet å registrere seg som arbeidssøkere i 2010. Halv-
parten var helt ledige, 40 prosent var delvis ledige og ti pro-
sent var i tiltak da de sluttet å registrere seg som arbeids-
søkere. De hadde da i gjennomsnitt vært arbeidssøkere i 221 
dager (tabell 1). De som besvarte undersøkelsen hadde i 
gjennomsnitt en noe lengre  arbeidssøkervarighet enn de 
som fikk tilsendt undersøkelsen. 58 prosent av nettoutvalget 
var i arbeid i desember 2010, mot 54 prosent i bruttoutval-
get. At andelen i arbeid var noe høyere blant de som hadde 
svart var som forventet ut fra hva vi vet om svartilbøyelig-
heten blant de som besvarte sluttmeldekortene tidligere, og 
forskjellen er ikke så stor med tanke på det høye frafallet i 
 undersøkelsen. Frafallet er altså ikke så veldig skjevfordelt 
når det gjelder overgang til arbeid. 

Det er en viss overvekt av menn blant de tidligere 
 arbeidssøkerne. Svartilbøyeligheten var høyere blant kvin-
ner, slik at overvekten av menn er mindre i netto utvalget 
enn i bruttoutvalget. Kjønnsfordelingen er den samme som 
ved tilsvarende undersøkelse i fjor. Halvparten av de tid-
ligere arbeidssøkerne er fra Østlandet, og det er ingen for-
skjeller i svartilbøyelighet etter landsdel. 70 prosent av de 
som har besvart undersøkelsen er født i Norge. De som er 
født i utlandet hadde høyere svartilbøyelighet, slik at de som 
er født i Norge er noe underrepresentert. Det er i gjennom-
snitt ca. 10 år siden de som er født i utlandet innvandret til 
Norge. 

Arbeidssøkere under 20 år er av spesiell interesse for 
NAV, og for å få svar fra et tilstrekkelig antall i denne 

 aldersgruppen ble det trukket ut 1500 ekstra personer 
 mellom 16 og 19 år som fikk tilsendt undersøkelsen. Alders-
fordelingen i tabell 1 stemmer derfor ikke overrens med 
 aldersfordelingen når vi ser på alle tidligere arbeidssøkere. 
Det er kun 4 prosent i populasjonen som er mellom 16 og 
19 år. En like stor andel er mellom 60 og 66 år. 35 prosent er 
mellom 20 og 29 år og 37 prosent er mellom 30 og 44 år. Det 
tabell 1 derimot viser, er at det er store forskjeller i svar-
tilbøyelighet etter alder. Resultatene er vektet for alder, både 
for å veie opp for det stratifiserte uttrekket og aldersskjev-
heten i frafallet. 

Tabell 1 
Antall og prosent tidligere arbeidssøkere som fikk 
tilsendt og som besvarte Oppfølgings undersøkelsen 
2011 etter registrerte kjennetegn. 

Aldersgruppe Netto utvalg Brutto utvalg
16-19 377 (14 %) 1638 (22 %)
20-29 551 (21 %) 2207 (29 %)
30-44 887 (34 %) 2323 (31 %)
45-59 628 (24 %) 1144 (15 %)
60-66 174 (7 %) 241 (3 %)

Kjønn
Menn 1450 (55 %) 4456 (59 %)
Kvinner 1167 (45 %) 3097 (41 %)

Landsdel
Østlandet 1291 (49 %) 3712 (49 %)
Sørlandet 160 (6 %) 487 (6 %)
Vestlandet 612 (23 %) 1780 (24 %)
Trøndelag 261 (10 %) 718 (10 %)
Nord-Norge 293 (11 %) 856 (11 %)

Fødeland
Norge 1836 (70 %) 5771 (76 %)
Annet europeisk land 400 (15 %) 863 (11 %)
Annen verdensdel 376 (14 %) 908 (12 %)
Antall år siden innvandring

9,8 år 10,2 år (gjennomsnitt)

Arbeidssøkerstatus ved avgang
Helt ledig 1274 (49 %) 4170 (55 %)
Delvis ledig 1049 (40 %) 2490 (33 %)
Tiltaksdeltaker 270 (10 %) 836 (11 %)
Annet 24 (1 %) 57 (1 %)
Arbeidssøkervarighet ved avgang

221 dager 202 dager (gjennomsnitt)

Arbeidsmarkedsstatus des. 2010
Arbeid 1518 (58 %) 4051 (54 %)
Registrert hos NAV 401 (15 %) 1183 (15 %)
Annet 698 (27 %) 2319 (31 %)
Totalt 2617 7553

kilde: NAv
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Ni prosent av de tidligere arbeidssøkerne er på nytt 
 arbeidsledige, og ytterligere fem prosent er registrert hos 
NAV som langvarig sykemeldt eller mottakere av arbeids-
avklaringspenger (figur 2).

Det er en god del variasjoner i andelen som var i jobb 
og andre aktiviteter etter kjønn, alder, utdanning og føde-
land (se figur 3). Flere menn enn kvinner var i jobb, noe 
som i hovedsak kan tilskrives at flere kvinner var hjemme 
på grunn av omsorg for barn. Fem prosent av kvinnene 
var hjemme i betalt foreldrepermisjon, mens syv prosent 
var hjemmeværende. Det kan tenkes at for noen av disse 
kvinnene representerer dette en tilbaketrekning fra 
 arbeidsmarkedet, at de har gitt opp å søke arbeid i alle fall 
for en periode. Dette er en form for tilpasning til arbeids-
markedet som i mindre grad oppleves som et sosialt 
 akseptert alternativ for menn. Andelen i jobb var lavest 
for ungdom  under 20 år, mye fordi en av fire av disse var i 
utdanning. Også blant unge mellom 20 og 29 år var det en 
viss overgang til  utdanning. Blant de under 20 år var det 
også 18 prosent i kategoriene «annet». En liten andel av 
disse avtjener  verneplikt, mens resten ser ut til å være i en 
uavklart  situasjon.

Andelen i arbeid stiger med alder, med unntak for 
 aldersgruppen 60 til 66 år. Som for den yngste alders-
gruppen er det blant de eldste en stor «annet»-gruppe, 
men for denne aldersgruppen er dette i all hovedsak 
 personer som har gått av med førtids- eller alderspensjon. 

Allikevel blir resultatene for de unge usikre,  
da det store frafallet neppe er tilfeldig fordelt. Nærmere 
analyser har imidlertid vist at det er små forskjeller mel-
lom brutto- og nettoutvalget i hvilken grad de var i 
 arbeid i  desember 2010 også for de unge. 

Tabell 2 viser utdanningsnivået til de tidligere ar-
beidssøkerne. Noe i overkant av halvparten svarer at de 
har utdanning på videregående nivå som høyeste opp-
nådde utdanning. NAV har ikke opplysninger om utdan-
ningsnivået til alle sine brukere. Det var derfor viktig å 
spørre om utdanning i Oppfølgingsundersøkelsen, men 
vi får ikke sammenlignet med utdanningsnivået til 
brutto utvalget. Ved å sammenligne med andre kilder, 
trer det fram et bilde av at de som har besvart undersø-
kelsen har betydelig høyere utdanning enn de tidligere 
arbeids søkerne de representerer. De som svarer i vår 
undersøkelse har høyere utdanning enn befolkningen 
generelt.1 Samtidig vet vi at økt utdanningsnivå reduse-
rer sannsynlighet for å bli arbeidsledig, slik at de burde 
hatt  lavere utdanning. NAV publiserer statistikk om ut-
danning og arbeidsmarkedet.2 Denne statistikken viser 
blant annet at 54 prosent av de ledige under 30 år ikke 
har utdanning over grunnskolenivå. I vårt nettoutvalg 
gjelder det 26 prosent. Tallene er ikke helt sammenlign-
bare3 men viser allikevel tydelig at de med høyere 
 utdanning har hatt større svartilbøyelighet i vår under-
søkelse, noe vi må ta hensyn til når vi skal tolke resulta-
tene. 

1  Sammenlignet med utdanningsnivået i befolkningen i følge 
SSBs utdanningsstatistikk: http://www.ssb.no/emner/04/01/
utniv/tab-2011-06-09-03.html

2  http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/
Utdanning+og+arbeidsmarkedet

3  Statistikken viser beholdning mens vår undersøkelse begrenser 
seg til avgangspopulasjonen. Aldersgruppen er 15-30 år i 
statistikken og 16-29 år i vår undersøkelse. Statistikken viser 
kun arbeidsledige mens vi i undersøkelsen inkluderer alle 
ordinære arbeidssøkere, men det er små forskjeller mellom 
utdanningsnivået til de ulike gruppene arbeidssøkere i vår 
undersøkelsen. 

Tabell 2 
tidligere arbeidssøkere etter oppgitt 
utdanningsnivå og alder. 2011. Prosent (n).

Utdanning Grunn- 
skole

Videre-
gående

Høyere
utdanning Total

Aldersgruppe

Total
20 55 25 100

(516) (1389) (628) (2533)
16-19 47 53 1 100
20-29 12 64 24 100
30-44 13 51 37 100
45-59 21 54 25 100
60-66 28 55 17 100

kilde: NAv

Figur 2:
tidligere arbeidssøkeres hovedaktivitet. 2011 
(n=2569).

kilde: NAv
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De som kun har grunnskoleutdanning er i betydelig 
 lavere grad i arbeid, og har i størst grad på nytt en relasjon 
til NAV, enten som arbeidsledige eller langtidssyke. Bare 
litt i overkant av halvparten av personene som er født i en 
annen verdensdel enn Europa, er i arbeid, men dette 
 skyldes i hovedsak at de i større grad er i utdanning eller 
har omsorg for barn. 

Fem prosent av de som har arbeid som hovedaktivitet er 
selvstendig næringsdrivende, og ytterligere fem prosent 
kombinerer et arbeidstakerforhold med å være selvstendig 
næringsdrivende. De som arbeider som selvstendige, 
 fanges ikke opp av den registerbaserte statistikken, og 
fører derfor til at andelen som går over i arbeid etter en 
arbeidssøkerperiode underestimeres i overgangsstatistik-
ken, men det gjelder altså en liten andel. 

I resten av artikkelen skal vi undersøke nærmere 
 arbeidsforholdet til de som har arbeid som hovedaktivitet. 

KJønnSdelte nærInger
Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt når det 
gjelder hvilken næring kvinner og menn jobber i. Det 

gjenspeiles også blant de tidligere arbeidssøkerne. 
Nesten halvparten av mennene har fått jobb innen 
 industri eller bygg og anlegg. Det er få kvinner som har 
fått jobb i disse næringene. Av kvinnene har 60 prosent 
fått jobb innen helse og sosiale tjenester, varehandel, 
hotell og restaurant eller offentlig forvaltning og 
 undervisning. 

mIdlertIdIg tIlSettIng Utbredt

Midlertidig arbeid blir ofte sett på som en inngangsport til 
arbeidsmarkedet (von Simson 2009). For en arbeidssøker 
kan en midlertidig ansettelse gi verdifull arbeidserfaring, 
som i neste omgang kan bedre mulighetene for få fast an-
settelse. I Norge er hovedregelen fast ansettelse, men 
midlertidige arbeidsavtaler kan inngås dersom nærmere 
bestemte vilkår er oppfylt. Arbeidsdepartementet la i 
2010 fram en Stortingsproposisjon for å øke bevisstheten 
om og presisere regler om bruk av midlertidige ansettel-
ser, med sikte på å redusere ulovlige eller unødige midler-
tidige ansettelser (Prop. 104 L (2009-2010).
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Figur 3: 
tidligere arbeidssøkeres hovedaktivitet sist uke, etter utvalgte kjennetegn. 2011. Prosent.
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I følge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) 
er 8,5 prosent av alle arbeidstakerne i Norge midlertidig 
ansatt (3. kvartal 2011).4 Andelen har vært relativt stabil 
det siste tiåret. Andelen midlertidig ansatte er høyest i 
overnattings- og serveringsvirksomhet, personlig tjenes-
teyting, helse- og sosialtjenester og undervisning. Det er 
flest kvinner som har midlertidig ansettelse. Andelen 
midlertidig ansatte reduseres med økende alder.

Resultatene fra vår undersøkelse viser at midlertidig 
arbeid er langt mer utbredt blant tidligere arbeidssøkere 
som er kommet i jobb enn blant alle sysselsatte. Bare syv 
av ti av de tidligere arbeidssøkerne som hadde arbeid som 
hovedaktivitet på referansetidspunktet, hadde fått fast 
 arbeid. Menn hadde i større grad enn kvinner fått fast 
 arbeid, og andelen steg med alder. Kjønnsforskjellene er 
større enn hva man finner for alle sysselsatte i AKU. De 
med høyere utdanning hadde i mindre grad enn de uten 
utdanning utover videregående skole fått fast arbeid, og 
det samme gjaldt personer som var født i en annen 
 verdensdel enn Europa sammenlignet med de som er født 
i Norge eller andre land i Europa. Andelen i fast arbeid 
totalt har gått noe opp siden i fjor, men ser ut til å ha gått 
litt ned blant unge under 30 år og opp i den eldste alders-
gruppen. 

At andelen i midlertidige ansettelser er så mye høyere 
for de tidligere arbeidssøkerne enn for alle sysselsatte, 
viser at for mange går veien inn i eller tilbake til arbeids-
markedet via midlertidig ansettelser, noe som også gjør 
dem mer sårbare for på nytt å oppleve arbeidsledighet. 

Hvorvidt de tidligere arbeidssøkerne har fått en fast 
 eller midlertidig tilsetting varierer mye med hvilken 
 næring de er ansatt i (figur 6). 85 prosent av tidligere 

 arbeidssøkere som er ansatt i industri eller bygge- og 
 anleggsnæringen har fått fast arbeid. I den andre enden 
finner vi helse- og sosiale tjenester, hvor bare fire av ti har 
fast arbeid, dernest offentlig forvaltning og undervisning. 
Disse næringene er kvinnedominerte, noe som langt på 
vei forklarer den store kjønnsforskjellen vi observerer i 
figur 5. 

Graden av midlertidig ansettelse varierer ikke like mye 
med næring for alle ansatte. For eksempel er det bare 
11 prosent av alle ansatte i helse- og sosialtjenester gene-
relt som er midlertidig ansatt. Det tyder på at det særlig er 
nyansatte innen disse næringene som er midlertidig ansatt. 

Figur 5: 
Andel som har fast stilling blant tidligere 
arbeidssøkere som har arbeid som hovedkaktivitet, 
etter utvalgte kjennetegn. 2011. Prosent.

kilde: NAv
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Figur 6: 
Andel som har fast stilling blant tidligere 
arbeidssøkere som har arbeid som hovedkaktivitet, 
etter næring. 2011. Prosent.
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lAngt flere KvInner enn menn 
JObber deltId
I vår undersøkelse har vi også spurt de tidligere arbeids-
søkerne om de jobber deltid eller heltid, og om de som 
jobber deltid ønsker å jobbe mer enn de gjør i dag. 
 Ufri villig deltid har i den senere tid vært gjenstand for 
mye debatt og er blant annet behandlet i Stortingsmelding 
nr 29 (2010-2011) «Felles ansvar for eit godt og anstendig 
arbeidsliv». Her påpekes det at deltid er noe mange 
 arbeidstakere ønsker selv, blant annet for å kunne tilpasse 
arbeidsmengden til andre plikter og ønsker, eller til sin 
egen arbeidsevne og helse. Oppmerksomheten rettes 
 likevel mest mot de problematiske sidene ved deltids-
arbeid. I kapitlet «Krafttak mot ufrivillig deltid» heter 
det:

«Mange deltidstilsette ønskjer likevel å arbeide heiltid 
eller å arbeide meir enn avtalt utan at de får høve til det. 
Ufrivillig deltid er ei form for arbeidsløyse. Samtidig 
har ufrivillig deltid ein viktig kjønnsdimensjon, idet 
dei aller fleste som arbeider ufrivillig deltid er kvin-
ner». (s. 343).
Fra årets undersøkelse ser vi at 31 prosent av de som 

har arbeid som hovedaktivitet jobber deltid totalt. 24 pro-
sent jobber lang deltid (20-36 timer per uke), mens 7 pro-
sent jobber kort deltid. Når vi sammenlikner disse hoved-
tallene med fjorårets undersøkelse, ser vi at det knapt er 
noen endring i omfanget av deltidsarbeid for de som går 
fra en arbeidssøkerperiode og over i arbeid. 

En klar tendens når det gjelder omfang av deltids arbeid, 
er de store kjønnsforskjellene. Blant menn har 20 prosent 
kommet i deltidsstilling, mens andelen for kvinner er over 
dobbelt så høy, 47 prosent. Tilsvarende tall for i fjor var 
19 prosent for menn og 50 prosent for kvinner. 

Vi ser videre at det er små forskjeller i omfanget av 
deltid når vi sammenlikner tidligere arbeidssøkere født i 
Norge med de som er født i Europa forøvrig. I begge disse 
gruppene jobber 28 prosent deltid. For personer født uten-
for Europa er deltidsstillinger mer utbredt – her er andelen 
51 prosent. Ser vi på utdannelsesnivå, er det kun mindre 
forskjeller. Det er små forskjeller også når det gjelder 
 alder, med unntak for den aller yngste gruppen. Blant de 
mellom 16 og 19 år arbeider 51 prosent deltid.

nesten seks av ti jobber deltid 
i helsesektoren
Årets undersøkelse bekrefter at utbredelsen av deltid 
 varierer en god del mellom ulike næringer. Vi finner at 
deltid er mest utbredt i kvinnedominerte næringer og 
mindre utbredt i mannsdominerte. Innen bygg og anlegg 
jobber er det bare 10 prosent av de tidligere arbeids-
søkerne som jobber deltid. Innen industri, samt transport 
og kommunikasjon er  andelene henholdsvis 16 og 20 pro-
sent. I den andre enden har vi helse og sosiale tjenester, 
hvor 59 prosent jobber i deltidsstilling. 

Ufrivillig deltid: flest kvinner blant de som 
vil jobbe mer
Som tidligere år har vi kartlagt hvor mange av de som 
jobber deltid som ønsker å jobbe mer. Slik ufrivillig deltid 
er en type skjult arbeidsløshet som det er viktig å overvåke 
omfanget av. Blant de som hadde fått en deltidsjobb, var 

Figur 7: 
Andel som jobber deltid blant tidligere arbeidssøkere 
som har arbeid som hovedaktivitet, etter utvalgte 
kjennetegn. 2011. Prosent.

kilde: NAv
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det totalt tre av fire som ønsket seg en større stillingsan-
del.5 Tallene viser ingen endring sammenliknet med i fjor. 

Våre data indikerer et nivå av ufrivillig deltid som er 
langt høyere enn det som oppgis i SSBs arbeidskraft-
under søkelse fra 2010, som oppgir en undersysselsetting 
på 10 prosent. I denne sammenhengen er det vesentlig at 
tallene fra SSB er beregnet som andel av alle deltidssys-
selsatte i befolkningen. Vår oppfølgingsundersøkelse er 
rettet mot en langt snevrere gruppe, bestående av perso-
ner som var registrert som arbeidssøkere i 2010. At ufri-
villig deltid er vanligere i denne gruppa enn blant yrkes-
aktive generelt, er ikke unaturlig. Det er kjent at det er 
forholdsvis få som forblir undersysselsatte over lengre tid, 
og at det er stor gjennomstrømning i denne gruppen. 
Ifølge en studie er den forventede varigheten som under-
sysselsatt om lag to kvartal (Fevang m.fl. 2004). Dette til-
sier at veien mot  ønsket arbeidstid skjer skrittvis og at 
gapet mellom ønsket og avtalt arbeidstid vil avta over tid.

Gap mellom avtalt og ønsket arbeidstid gjelder langt 
flere kvinner enn menn, ettersom det er flere kvinner som 

jobber i reduserte stillinger. Likevel, som figur 8 viser, er 
fenomenet ufrivillig deltid relativt sett mer utbredt hos 
menn enn hos kvinner. Blant menn er det 80 prosent av de 
som arbeider deltid som ønsker økt stillingsandel, mens 
den tilsvarende andelen for kvinner er 73 prosent. Til-
svarende tall fra i fjor var henholdsvis 84 og 72 prosent. 

Undersysselsetting er et fenomen som er mer utbredt i 
bestemte næringer, og vi finner igjen mønsteret som 
 gjelder for deltidsarbeid generelt. Undersøkelsen viser at 
 nivået av ufrivilling deltid er på 81 prosent innen helse 
og sosiale tjenester, varehandel, samt hotell og restau-
rant  næringen. Andelen for øvrige næringer samlet er 
73 prosent. 

Videre ser vi at omfanget av undersysselsetting er langt 
større for de i midlertidige stillinger enn for de med fast 
jobb. Andelene er her på henholdsvis på 84 og 65 prosent. 
Som nevnt vil overgangen til arbeidslivet skje skrittvis for 
mange. En midlertidig  stilling er gjerne en mellomsta-
sjon, som også ofte innebærer en lavere stillingsprosent 
enn man ønsker. Forskjellene i undersysselsetting blant 
ulike aldersgrupper kan vi forstå på samme måte: Ufrivil-
lig deltid er mest utbredt blant de yngste og minst utbredt 
blant de eldste. Personenes ressurser og «forhandlings-
makt» i forhold til å oppnå ønsket stillingsandel vil som 
regel øke med alder og  arbeidserfaring.

Høy UtdAnnIng gIr relevAnt JObb
NAVs overgangsstatistikk kan gi svar på hvor mange av 
de tidligere arbeidssøkerne som har kommet i jobb, men 
kan ikke si noe om hvorvidt denne jobben er relevant i 
forhold til utdanningsbakgrunn, tidligere yrkespraksis og 
jobbønsket de hadde når de søkte jobb. Respondentene av 
spørreskjemaet er bedt om å vurdere hvor relevant jobben 
er når det gjelder disse forholdene, på en skala fra 1 (ikke 
relevant) til 6 (svært relevant). I Figur 10 viser vi hvor 
store andeler som vurderer arbeidet som relevant, forstått 
som at de har markert mellom fire og seks på skalaen. 

Det er flest – 73 prosent – som oppfatter jobben som 
relevant i forhold til jobbønsket de hadde. Noe færre har 
fått en jobb som var relevant i forhold til tidligere 
 yrkeserfaring. Færrest – 58 prosent – oppfatter jobben 
som relevant i forhold til utdanningen sin. Det er ikke 
nødvendigvis så veldig problematisk, for mange kan ha 
utdanning som ligger noe tilbake i tid, men samtidig er 
det de under 30 år som i minst grad opplever at arbeidet er 
relevant i forhold til utdanning. 

Det er små kjønnsforskjeller i hvorvidt arbeidet er 
 relevant, men en noe høyere andel menn opplever match 
mellom den jobben de har fått og tidligere yrkeserfaring. 
Muligheten for å få relevant jobb øker med alder, særlig i 
forhold til yrkeserfaring. Dette kan tenkes å både henge 

Figur 9: 
Andel som jobber ufrivillig deltid blant tidligere 
arbeidssøkere som har arbeid og jobber deltid, etter 
utvalgte kjennetegn. 2011. Prosent.
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34

// Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet // Arbeid og velferd Nr 4 // 2011

sammen med at man får økt arbeidserfaring med årene, 
og dermed har større muligheter til å skaffe seg en rele-
vant jobb når man har blitt arbeidsledig, og at de  yngste 
har mindre tidligere yrkeserfaring å relatere jobben sin til, 
og kanskje ikke fullført utdannelse. De tid ligere arbeids-
søkerne med utdanning utover videregående skole er 
gruppen som i høyest grad opplever at de har  relevant 
jobb i forhold til alle tre dimensjonene. Særlig opplever de 
i større grad enn andre at jobben er relevant i forhold til 
utdanningen sin. Også tidligere arbeidssøkere med yrkes-
faglig videregående utdanning har i stor grad fått relevant 
arbeid i forhold til utdanningen sin. 

Tidligere arbeidssøkere som er født i en annen verdens-
del enn Europa har i mindre grad enn andre fått jobb som 
er relevant i forhold til utdanningen sin, også kontrollert 
for alder. Norskfødte har i større grad enn personer født i 
utlandet fått jobb som er i tråd med jobbønsket de hadde 
når de søkte jobb. 

De som har fått faste stillinger har i større grad enn 
midlertidig ansatte fått relevant jobb, og det samme 
 gjelder personer med heltidsstilling i forhold til personer 
med deltidsstilling. Igjen tegner det seg et bilde av at selv 
om de fleste av de tidligere arbeidssøkerne har fått arbeid, 
og et relevant  arbeid, så er det en undergruppe som riktig-
nok er i arbeid, men som er undersysselsatt, i midlertidige 
stillinger og ikke i like stor grad har funnet relevant 
 arbeid. Det ville være interessant å studere denne gruppen 

nærmere over tid, for å undersøke om dette er en midler-
tidig situasjon, der de finner bedre tilpassinger etter noen 
tid, eller om dette også er en gruppe som har lettere for å 
oppleve  ledighet på nytt. 
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Figur 10: 
Andel tidligere arbeidssøkere som oppfatter jobben sin som relevant i forhold til tidligere arbeidserfaring, 
jobbønske og utdanning, etter utvalgte kjennetegn. 2011.
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Pensjonsreformen:  
Effekter på sysselsettingen 
Av: EspEn HAllAnd dAHl og olE CHristiAn liEn

SammEndrag

Fleksibel pensjoneringsalder ble innført fra januar 2011. Frem til september 2011 var det drøye 30 000 personer som 
hadde benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år. Hele fem av seks av de nye mottakerne var menn. 
En del av denne forskjellen skyldes at flere kvinner enn menn allerede hadde benyttet seg av andre pensjonsordninger, 
og at det er flere kvinner enn menn som ikke har høy nok pensjonsopptjening til å ta ut alderspensjon før 67 år. Men selv 
om vi korrigerer for dette, er det en langt høyere andel menn som har tatt ut alderspensjon.

Andelen 62–66-åringer som mottar en form for pensjon – alderspensjon, uførepensjon, avtalefestet pensjon eller 
 etterlattepensjon – har som følge av dette økt fra 57–58 prosent i perioden 2008–2010 til 65 prosent i september 2011. 
Selv om flere mottar pensjon, har likevel sysselsettingen økt for den samme aldersgruppen. Seks av ti alderspensjonister 
under 67 år arbeider ved siden av pensjonen. De fleste av disse ser til ut til å arbeide heltid – nesten fire av fem har en 
avtalt arbeidstid på over 30 timer. Sysselsettingen har dessuten økt fra 2010 til 2011 for alle aldersgrupper over 60 år, 
og utviklingen er mer positiv enn for befolkningen for øvrig. 

Det er også en høyere andel av 62–66-åringer som fortsetter i arbeid i 2011 enn i 2010. Industri og bergverksdrift og 
utvinning peker seg ut som næringer der antallet som har fortsatt i arbeid øker mest. Sysselsettingen blant de over 60 år 
har økt over flere år. Vi kan derfor ikke si sikkert i hvilken grad økningen skyldes pensjonsreformen og i hvilken grad 
andre forhold har spilt inn. Nedgang i arbeidsledigheten, høyere utdanningsnivå blant eldre og holdningsendringer 
blant arbeidstakere og arbeidsgivere kan også ha ført til høyere sysselsetting.

InnlEdnIng

Pensjonsreformen trådte i kraft fra januar 2011. Det ble da 
mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, og 
man får høyere årlig pensjon hvis man venter med uttaket. 
Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeidsinntekt 
uten at pensjonen blir redusert. Vi skal i denne artikkelen 
se om vi allerede nå kan se noen effekter av pensjons
reformen på sysselsettingen. 

Det er først og fremst følgende sider ved pensjons
reformen som kan bidra til økt sysselsetting:
•  Nøytrale uttaksregler gir høyere alderspensjon ved 

 utsatt pensjonering, noe som gjør det mer attraktivt 
å  fortsette i arbeid.

•  Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid, noe 
som gir sterke økonomiske insentiver til arbeid. 
Reglene har hele tiden vært slik for personer over 70 år, 
og dette ble også innført for 67–69åringer allerede 
i perioden 2008–2010. Det nye fra 2011 er at alders
pensjonen kan tas ut fra 62 år, slik at også 
62–66åringer kan kombinere arbeid og alderspensjon 
uten at pensjonen reduseres. For mottakere av 

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

•  Nye skatteregler fra 2011 gjør det gunstigere enn før 
å kombinere arbeid og alderspensjon: Med de tidligere 
skattereglene kunne marginalskatten ved å arbeide ved 
siden av pensjonen bli så høy som 55 prosent selv for 
beskjedne arbeidsinntekter. Med de nye reglene faller 
den maksimale marginalskatten til drøye 35 prosent 
(før effekten av eventuell toppskatt).1

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

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

1 Se Prop. 1 LS (2010–2011) fra Finansdepartementet.
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Nye opptjeningsregler for alderspensjon trer gradvis i 
kraft fra 1954årskullet, og det er først i 2016 vi vil få de 
første pensjonistene som omfattes av disse reglene. Dess
uten har levealdersjusteringen foreløpig hatt liten effekt 
siden den nettopp har blitt innført. Hvis pensjonsreformen 
har påvirket sysselsettingen positivt allerede nå, må det 
derfor ha skjedd som følge av de første tre punktene   – 
nøytrale uttaksregler, at alderspensjonen fritt kan kombi
neres med arbeid og nye skatteregler.

Det er også enkelte forhold ved pensjonsreformen som 
kan bidra til å påvirke sysselsettingen negativt. Personer 
som tidligere ikke har hatt noen tidligpensjonsordning har 
nå fått muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år. Det kan 
bidra til at enkelte som ellers ville blitt nødt til å fortsette i 
arbeid, heller velger å slutte i arbeid og ta ut alderspensjon.

Erfaringer fra Sverige tyder på at innføringen av deres 
pensjonsreform – som den norske i stor grad er formet et
ter – medførte en umiddelbar økning i sysselsettingen for 
de første årskullene som ble utsatt for nytt pensjonssys
tem (Pensionsmyndigheten, 2011). Det viste seg at gjen
nomsnittlig avgangsalder fra arbeid økte fra 1937kullet 
til 1940kullet med et halvt år.

Det ble videre innført nye regler for AFP i privat sektor 
fra 2011. Mens dette tidligere var en egen tidligpensjons
ordning man kunne ta ut mellom 62 og 66 år, har privat 
AFP nå blitt et tillegg man får på toppen av alderspensjo
nen. Privat AFP omfattes da også av de samme nøytrale 
uttaksreglene som alderspensjon. Siste mulighet til å ta ut 
privat AFP etter gamle regler var i 2010. Overgangs
reglene har påvirket en del privatansatte til å ta ut AFP 
tidligere enn de ellers ville ha gjort. Ettersom den gamle 
AFPordningen i privat sektor har strenge regler for av
korting mot arbeidsinntekt, kan dette også isolert sett ha 
medført en nedgang i sysselsettingen.

Vi forventer at sysselsettingen blant offentlig ansatte i 
mindre grad blir påvirket av reformen. Det skyldes at 
 offentlig AFP fortsatt er egen tidligpensjonsordning du 
kan ta ut mellom 62 og 67 år. Og offentlig AFP blir redu
sert ved kombinasjon med arbeid. Offentlig ansatte kan i 
stedet ta ut alderspensjon før 67 år, men det vil normalt 
ikke lønne seg med mindre man fortsetter i fullt arbeid 
ved siden av pensjonen. Offentlig ansatte har dessuten 
fortsatt en tjenestepensjonsordning der tjenestepensjonen 
blir redusert om du arbeider ved siden av pensjonen.2

Pensjonsreformen vil i hovedsak kunne påvirke til budet 
av arbeidskraft. Hvorvidt reformen vil føre til økt syssel
setting, vil også avhenge av om arbeidskraftetterspørselen 
øker. Denne etterspørselen er avhengig av blant annet 
konjunkturene, men på lang sikt vil et økende antall eldre 
i forhold til befolkningen i yrkesaktiv alder gi stort behov 
for arbeidskraft.

2 Dette gjelder riktignok bare hvis arbeidsforholdet er i offentlig sektor.

datagrunnlag

Tallgrunnlaget er hentet fra NAVs stønadsregistre for 
pensjoner og fra Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret 
(Aaregisteret). Aaregisteret blir administrert av NAV 
og er basert på innrapporteringer fra bedrifter om blant 
annet påbegynte og avsluttede arbeidsforhold og om 
avtalt ukentlig arbeidstid.

Vi må ta noe forbehold om kvaliteten på dataene fra 
dette registeret, da det kan forekomme mangler eller 
for sinkelser i innrapporteringen. Erfaring tilsier at 
 bedrifter oftere er senere ute med å rapportere inn 
 opphør av arbeidsforhold enn påbegynte arbeidsforhold. 
Dette kan medføre at vi til en viss grad overvurderer 
andelen som er i arbeid i de eldre aldersgruppene, hvor 
det er mange som slutter i arbeid. Villund (2010) finner 
imidlertid godt samsvar mellom registerdata fra Aa 
registeret og data fra Arbeidskraftundersøkelsen, som 
er en spørreundersøkelse Statistisk sentralbyrå gjen
nomfører. Usikkerheten knytter seg særlig til nivået på 
indikatorene vi følger, mens vi antar at utviklingen over 
tid og mellom grupper i mindre grad er påvirket av dette.

På grunn av problemer med hvordan data innrappor
teres fra offentlige AFPleverandører, finnes det fore
løpig ikke komplett informasjon om hvem som mottar 
AFP i offentlig sektor etter 2008. Vi har derfor anslått 
hvem som mottar denne ytelsen i tillegg til de som fin
nes i NAVs registre. Dette er gjort ved å benytte infor
masjon fra Aaregisteret i perioden fra 2007 til 2011. Vi 
har antatt at personer som har arbeidet i offentlig sektor 
i disse årene, og som har sluttet i arbeid uten å være 
 registrert med noen pensjonsytelse i juni 2011, i realite
ten er mottakere av AFP i offentlig sektor. Dette gir et 
anslag for antall mottakere som andel av befolkningen 
mellom 62 og 66 år som er på samme nivå som i 2008.

FlErE Enn Før har tatt ut PEnSjon 
mEllom 62 og 67 år
I september 2011 var det drøye 30 000 personer3 under 
67 år som mottok alderspensjon. Hele fem av seks av disse 
mottakerne var menn. En del av denne forskjellen skyldes 
at flere kvinner enn menn allerede hadde benyttet seg av 
andre pensjonsordninger (uførepensjon, AFP eller etter
lattepensjon), og at det er flere kvinner enn menn som 
ikke har høy nok pensjonsopptjening til å oppfylle vilkå
rene for å ta ut alderspensjon før 67 år. Men selv om vi 
korrigerer for dette, finner vi at en langt høyere andel 
menn har tatt ut alderspensjon. Vi anslår at rundt 32 pro
sent av de mennene som har hatt mulighet til å ta ut 

3  Siden alderspensjon tidligere kunne tas ut først fra måneden etter 
fylte 67 år, har vi i dette tallet også medregnet alderspensjonister 
i den måneden de fyller 67 år.
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 alderspensjon før 67 år nå har gjort dette, mens tilsvaren
de andel for kvinner er 12 prosent. 

Pensjonsreformen har ført til at en høyere andel 
62–66åringer mottar en form for pensjon i år sammen
lignet med tidligere år. Figur 1 viser hvordan befolknin
gen i alderen 62–66 år fordelte seg i september 2011 etter 
hva slags pensjon disse mottok. I september var det hele 
65 prosent av 62–66åringene som mottok en pensjon 
 (alderspensjon, uførepensjon eller AFP). Mottakere av al
derspensjon utgjorde drøye 10 prosentpoeng av disse. Til 
sammenligning var det bare 57–58 prosent av befolknin
gen i samme aldersgruppe som mottok pensjon ved utgan
gen av årene 2008–2010.

Hvis vi grovt anslår at pensjonsreformen har ført til at 
7 prosent flere av 62–66åringene har tatt ut pensjon, så 
utgjør dette om lag 20 000 personer. Vi kan da konkludere 
med at bare om lag én av tre av de nye alderspensjonistene 
under 67 år har tatt ut alderspensjon i stedet for en annen 
pensjonsytelse. Om lag to av tre ville sannsynligvis ikke 
mottatt pensjon om reformen ikke hadde blitt innført.

Et viktig formål med pensjonsreformen har vært å sikre 
et økonomisk bærekraftig pensjonssystem.4 Siden pensjo
nistene må bære regningen ved tidliguttak selv, i form av 

4  Delmål 5 for pensjonspolitikken, se s. 136, Prop 1 S (2011–2012) fra 
Arbeidsdepartementet.

livsvarig lavere årlig pensjon, er det høye tallet på antall 
tidligpensjonister i seg selv ikke så bekymringsverdig. 
Likevel vil progressive skatteregler føre til lavere frem
tidig skatteinngang når mange tar ut alderspensjonen 
 tidlig.

At flere menn enn kvinner har tatt ut alderspensjonen 
tidlig, kan også bidra til svekket økonomisk bærekraft. 
Det skyldes at uttaksreglene for alderspensjon er beregnet 
ut fra gjennomsnittstall for forventet levealder. Siden 
menn har kortere forventet levealder enn kvinner, vil 
 statens utgifter til alderspensjon kunne bli høyere enn 
forventet. Vi må også regne med at folk har et visst grunn
lag for å vurdere sin egen forventede levealder, for eksem
pel basert på livsstil og helsetilstand. Hvis folk med kort 
forventet levealder i større grad tar ut pensjonen tidlig – 
og omvendt for de med lang forventet levealder – vil det 
kunne bidra ytterligere til økte pensjonsutgifter på lang 
sikt.

Det er også argumenter som trekker i motsatt retning. 
Dersom mange kombinerer arbeid og alderspensjon, kan 
dette utløse økt toppskatt og eventuell formueskatt. Juste
ringen av pensjonen for levealder er dessuten basert på 
historiske tall for levealder, til og med det året pensjonis
ten fyller 61 år. Dersom levealderen fortsetter å øke, kan 
mange pensjonister regne med å leve lenger enn forutsatt 
ved beregningen av pensjonen. Det kan isolert sett gjøre 
det mer attraktivt å vente med uttaket.

SEkS av tI jobbEr vEd SIdEn 
av aldErSPEnSjonEn
Det mest vesentlige for den økonomiske bærekraften i 
pensjonssystemet er imidlertid hvorvidt de som har tatt ut 
alderspensjon før 67 år bidrar til verdiskapingen gjennom 
å fortsette i jobb. Og alt tyder på at det er en høy andel av 

Figur 1: 
befolkningen i aldersgruppen 62–66 år i september 
2011 fordelt etter pensjonsstatus
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Figur 2: 
alderspensjonister i alderen 62–74 år i juni 2011 – 
andel som arbeider ved siden av pensjonen 
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de nye alderspensjonistene som har valgt å fortsette i 
 arbeid etter pensjonsuttaket. Vi har her tall til og med juni 
2011, og det var da 62 prosent av alderspensjonistene 
 under 67 år som var registrert i arbeid (se figur 2). Ande
len som arbeider er høyere blant de som har valgt å ta ut 
en gradert alderspensjon, men selv blant mottakerne av 
100 prosent alderspensjon var det hele 60 prosent som var 
i arbeid i juni.

Vi har sett at pensjonsreformen hittil har ført til at 
mange har tatt ut pensjon tidligere enn de ellers ville ha 
gjort. Mange av de som kombinerer arbeid og alders
pensjon, ville derfor sannsynligvis bare vært i arbeid uten 
å motta noen pensjon dersom pensjonsreformen ikke 
hadde blitt innført. 

Det er langt fra alle av de nye alderspensjonistene  under 
67 år som var i arbeid før de tok ut alderspensjon. Bare 
69 prosent av disse var registrert i arbeid før de tok ut 
 alderspensjon (tall for desember 2010). Det inne bærer at 
nesten 90 prosent av denne gruppen har fortsatt i arbeid. 
Denne andelen er like høy både for kvinner og menn. Og 
andelen som fortsetter i arbeid, er bare marginalt høyere 
blant personer i samme aldersgruppe som ikke har tatt ut 
alderspensjon. Vi kommer tilbake til dette senere.

EndrIngEr I SySSElSEttIngEn?

Sysselsettingen øker år for år  
blant folk over 60
For å vurdere om pensjonsreformen har hatt noen umid
delbar effekt på sysselsettingen, har vi i figur 3 vist utvik
lingen i andelen av befolkningen i arbeid ved utgangen av 

andre kvartal 2007–2011. Tallene inkluderer kun arbeids
takere og ikke selvstendig næringsdrivende. Totalt sett 
følger sysselsettingen konjunkturene, med høykonjunktur 
i 2007 og fortsatt høye sysselsettingstall inn i 2008. Der
etter observerer vi ettervirkninger av finanskrisen i 2009 
og 2010 og etterfølgende bedring i arbeidsmarkedet frem 
til i dag. De yngste arbeidstakerne er de mest konjunktur
utsatte. For de eldre arbeidstakerne ser vi ingen negativ 
effekt av konjunkturene ettersom sysselsettingen her har 
økt år for år. Det ser heller ikke ut til at pensjonsreformen 
har hatt en negativ effekt på sysselsettingsgraden for 
 aldersgruppen 62–66 år som nå har mulighet til tidlig ut
tak av alderspensjon.

I figur 4 og 5 har vi brutt ned sysselsettingstallene på 
henholdsvis privat og offentlig sektor. Det første vi obser
verer her er at offentlig sektor i liten grad er påvirket av 
konjunkturene. Videre viser det seg at veksten i syssel
settingen for den aldersgruppen som er i hovedfokus her, 
de mellom 62 og 66 år, kommer i offentlig sektor. Offent
lig ansatte blir i mindre grad påvirket av insentivene til 
arbeid i pensjonsreformen. Derimot kan vi observere at 
sysselsettingsgraden i privat sektor har endret seg lite fra 
2010 til 2011 for de mellom 62 og 66 år, mens den har økt 
både for de som er yngre og eldre enn disse. Dermed kan 
det virke som om reformen har bidratt til lavere syssel
settingsvekst for 62–66åringer i privat sektor enn hva vi 
ellers ville fått.

En mulig måte å forklare dette på kan være at ansatte i 
privat sektor som tidligere ikke hadde rett til AFP, nå har 
fått muligheten til å tre ut av arbeidslivet og leve av 
 alderspensjon i stedet. I tillegg var det rundt 2 300 flere 
som tok ut AFP i privat sektor etter gammel ordning i 
desember 2010 enn det var vanlig årene før. Dette var 

Figur 3: 
andel av befolkningen i arbeidsforhold ved utgangen 
av andre kvartal 2007–2011 fordelt på ulike 
aldersgrupper. aldersstandardiserte tall.
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Figur 4: 
andel av befolkningen i arbeidsforhold i privat sektor 
ved utgangen av andre kvartal 2007–2011 fordelt på 
ulike aldersgrupper. aldersstandardiserte tall.
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siste mulighet for uttak av gammel AFP i privat sektor, og 
slik AFP blir fortsatt avkortet mot arbeidsinntekt. Når 
mange som følge av overgangsreglene har tatt ut AFP 
tidligere enn de ellers ville ha gjort, kan dette ha ført til at 
en del også har sluttet i arbeid tidligere. Dette gjelder 
sannsynligvis personer som uten pensjonsreformen uan
sett hadde kommet til å slutte i arbeid i løpet av 2011 og 
som ville tatt ut AFP etter gammel ordning da.

høyere andel fortsetter i arbeid  
i 2011 enn i 2010
I tillegg til å se på de generelle sysselsettingstallene, er det 
også interessant å se spesifikt på de personene som var 
sysselsatt før reformen trådte i kraft, og hvordan de kan 
ha blitt påvirket av fleksibiliteten som ble innført med 
pensjonsreformen. Dette gjør vi ved å se på om personer 
mellom 62 og 67 år som var i et arbeidsforhold ved utgan
gen av 2010, fortsatt var i arbeid eller om de mottok uføre
pensjon, AFP eller alderspensjon et halvt år senere. Vi har 
gjort tilsvarende for de forutgående årene for å se om og 
hvordan bildet har forandret seg. For hele perioden var i 
overkant av fire av ti personer i den utvalgte aldersgrup
pen i et arbeidsforhold i utgangspunktet.

I 2011 hadde en nesten like stor andel fortsatt i arbeid 
som i året med høyest sysselsetting – 2008. I hele  perioden 
var det i underkant av ni av ti personer som fortsatte i 
 arbeid fra årsskiftet til utgangen av andre kvartal. Det er 
da den samlede andelen i arbeid vi sikter til – noe som 
også inkluderer de som kombinerer arbeid og pensjon. Vi 
kan observere at denne andelen økte med om lag et halvt 
prosentpoeng fra 2010 til 2011, fra 87,4 prosent til 88,0 

prosent. Dette kan være en indikasjon på at pensjonsrefor
men har ført til at flere har fortsatt i arbeid. Som for de 
totale syssel settingstallene påvirker konjunkturene denne 
figuren. Det har også vært en viss reduksjon i arbeidsle
dighet fra juni 2010 til juni 2011, noe som kan ha vært en 
medvirkende årsak. I 2011 var det dessuten naturlig nok 
langt flere som kombinerte arbeid og pensjon enn i tid
ligere år, siden den nye alderspensjonen kan kombineres 
med arbeidsinntekt uten avkorting. 

Vi kan videre observere en reduksjon i 2011 i andelene 
i gruppen som mottar andre pensjoner og i gruppen som 
verken er i arbeid eller har en pensjon. Det er rimelig å 
anta at mange av de som tidligere ikke hadde mulighet til 
å ta ut tidligpensjon, nå har valgt å ta ut alderspensjon før 
fylte 67 år. Den største nedgangen blant de som kun 
 mottar en annen pensjon enn alderspensjon, er blant de 
som tidligere var AFPmottakere i privat sektor. Men vi 
kan også observere enn viss nedgang i andel nye tilfeller 
med uførepensjon.5

andelen med både arbeid og pensjon  
øker kraftig i privat sektor
Figur 7 viser tilsvarende andeler som i figur 6, men nå for 
henholdsvis privat og offentlig sektor i 2010 og 2011. Som 
ventet er det langt flere i privat sektor som har benyttet 
seg av muligheten til uttak av den nye fleksible alders

5 Se Lien (2011).

Figur 5: 
andel av befolkningen i arbeidsforhold i offentlig 
sektor ved utgangen av andre kvartal 2007-2011 
fordelt på ulike aldersgrupper. aldersstandardiserte 
tall.

KildE: nAv

2007 2008 2009 2010 2011

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

An
de

l s
ys

se
ls

at
te

18 til 66 år 60 til 61 år 62 til 66 år 67 til 69 år 70 til 74 år
Aldersgruppe

Figur 6: 
andel av sysselsatte ved utgangen av foregående år 
fordelt på tilstand ved utgangen av andre kvartal året 
etter, 2007–2011. alder mellom 62 og 67 år.
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pensjonen. De fleste som har gjort dette i offentlig sektor 
har valgt å ta ut den nye alderspensjonen i kombinasjon 
med å fortsette i arbeid. Dette er akkurat som forventet, 
siden uttak av AFP som regel vil være å foretrekke frem
for alderspensjon for offentlig ansatte som slutter i arbeid 
eller reduserer stillingsandelen før 67 år. De som har tatt 
ut alderspensjon og som har avsluttet sitt arbeidsforhold 
jobbet i hovedsak i privat sektor. 

I offentlig sektor finner vi en noe høyere andel som 
fortsetter i arbeid i 2011 enn i privat sektor  – 89,4 prosent 
mot 86,9 prosent. Vi finner tilsvarende forskjell mellom 
privat og offentlig sektor også i tidligere år. Dette kan ha 
trolig ha sammenheng med ulik næringssammensetning 
og at privat sektor i større grad har innslag av tunge 
 manuelle yrker. En logistisk regresjonsanalyse av sann
synligheten for å fortsette i arbeid fra 2010 til 2011 viser 
nettopp dette. Når vi kontrollerer for blant annet nærings
bakgrunn, så finner vi faktisk at det er større sannsynlig
het for å fortsette i arbeid i privat sektor enn i offentlig 
sektor.6

Økningen i andelen som fortsetter i arbeid fra 2010 til 
2011 er også større i offentlig enn i privat sektor. Den 
samlede andelen som fortsetter i arbeid er så å si uendret i 
privat sektor, mot en økning på over ett prosentpoeng i 
offentlig sektor. Dermed gjenfinner vi samme bilde som 

6  Resultatene fra denne regresjonsanalysen vises ikke i denne 
artikkelen. De øvrige forklaringsvariablene som er brukt er 
kjønn, og om personen hadde AFP eller uførepensjon.

vi så for utviklingen i de totale sysselsettingstallene: Det 
kan se ut som om pensjonsreformen ikke har hatt noen 
positiv effekt på sysselsettingen for aldersgruppen 62–66 
år i privat sektor på kort sikt.

mange kombinerer alderspensjon  
med heltidsarbeid
Lovfestet rett til deltid for personer over 62 år ble innført 
i 2008. Det er en forutsetning at dette kan gjennomføres 
uten vesentlig ulempe for bedriften. Muligheten til del
tidsarbeid i kombinasjon med uttak av gradert alderspen
sjon vil gi folk muligheten til å trekke seg gradvis tilbake 
fra arbeidslivet. Men foreløpig ser det ikke ut at pensjons
reformen har ført til at flere reduserer sin arbeidstid. 
Gjennomsnittlig arbeidstid faller noe med alderen, men vi 
ser ingen endring i denne sammenhengen i 2011 sammen
lignet med tidligere år.

Figur 8 viser avtalt ukentlig arbeidstid per sysselsatt 
ved utgangen av andre kvartal 2011 for ulike alders
grupper. For aldersgruppen 62–66 år har vi vist separate 
tall for de som kombinerer arbeid og alderspensjon, de 
som kombinerer arbeid med øvrige pensjoner (uførepen
sjon, AFP eller etterlattepensjon) og for de som arbeider 
uten samtidig å motta noen pensjon.

Vi finner at de 62–66åringene som kombinerer arbeid 
og alderspensjon, faktisk har lengre arbeidstid enn de som 
jobber uten å motta pensjon. Dette gjelder både for 
 kvinner og menn, men forskjellen er størst for kvinnene. 
Én av årsakene er at du må ha tilstrekkelig høy pensjons
opptjening for å ta ut alderspensjon før 67 år. Mange 
 deltidsarbeidende oppfyller ikke dette vilkåret. Dette kan 
likevel ikke forklare hele forskjellen, og hovedforklarin
gen må være at mange av de nye pensjonistene ønsker å 
fortsette i fulltidsarbeid. Dette gjelder til tross for at 
mange av de nye alderspensjonistene allerede har lange 

Figur 7: 
andel av sysselsatte i henholdsvis privat og offentlig 
sektor ved utgangen av foregående år fordelt på 
tilstand ved utgangen av andre kvartal året etter, 
2010–2011. alder mellom 62 og 67 år.
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yrkeskarrierer bak seg (Dahl, 2011). Av de som kombi
nerer arbeid og alderspensjon, er det nesten 80 prosent  
som har en avtalt arbeidstid på mer enn 30 timer.

Store forskjeller mellom næringer
Hvor mange mellom 62 og 67 år som velger å fortsette i 
arbeid, varierer mye mellom næringer. I figur 9 sammen
ligner vi andelene av de som var i arbeid i foregående år 
som fortsatt er i et arbeidsforhold et halvt år senere for 
2010 og 2011. Vi har tidligere vist en klar sammenheng 
mellom tidlig uttak av alderspensjon og næring, hvor det 
var spesielt personer som arbeidet i bygg og anleggsvirk
somhet og i industrien som hadde benyttet seg av mulig
heten til tidlig uttak av alderspensjon (Dahl, 2011). Vi 
finner nå igjen industri som en næring hvor det er relativt 
mange som har avsluttet sine arbeidsforhold. Men sam
menlignet med 2010, hvor mange i denne næringen hadde 
rett til AFP, er det flere som har fortsatt i arbeid i 2011. 
Det er usikkert om dette er en direkte konsekvens av flek
sibiliteten i pensjonsreformen, eller om det er andre 
 momenter – slik som konjunktursituasjonen – som er 
 årsak til utviklingen.

Undervisning, personlig tjenesteyting og offentlig for
valtning skiller seg positivt ut i den forstand at mange 
som jobber i disse næringene fortsetter å stå i arbeid. Vi 
har tidligere sett at det har vært en positiv utvikling i 

 sysselsettingen i offentlig sektor. Dette finner vi igjen her 
ved at mange fortsetter i arbeid i næringer som i hovedsak 
er å finne i offentlig sektor. Hermansen (2011) viser at 
forventet pensjoneringsalder for lærere har økt mest av 
alle grupper i kommunal sektor. Våre resultater støtter 
dette funnet – undervisning er den sektoren hvor andelen 
som fortsetter i arbeid er høyest både i 2010 og 2011.

Størst økning i andelen som fortsetter i arbeid finner vi 
innen bergverksdrift og utvinning, der andelen øker fra 
80 prosent i 2010 til 87 prosent i 2011. De fleste i denne 
næringen jobber innen utvinning av råolje og naturgass. 
Det er trolig flere forhold som forklarer denne økningen. 
For det første er det sterk etterspørsel etter arbeidskraft i 
denne næringen. NAVs bedriftsundersøkelse for 2011 
(Handal og Myklebø, 2011) viser at ingeniører er blant 
yrkesgruppene hvor det er størst mangel på arbeidskraft i 
2011, og det er også der mangelen øker mest. For det andre 
har mange av de ansatte på kontinentalsokkelen en særal
dersgrense i arbeidsforholdet på 65 år. Denne gruppen har 
tidligere ikke hatt AFP, da AFP etter gamle regler ikke 
kunne kombineres med slik særaldersgrense. Fra 2011 har 
mange av disse fått tilgang til ny AFP i privat sektor. Men 
det var først sent i 2011 at det ble avklart at også de eldste 
ansatte med kort ansiennitet i AFPordningen vil bli 
 omfattet av ny AFP ved at bedriftene betaler ekstra pen
sjonspremie. Det er da sannsynlig at mange ansatte har 
fortsatt i arbeid i påvente av denne avklaringen.

Figur 9: 
andel som fortsatt er i arbeid ved utgangen av andre kvartal av de som var i arbeid ved utgangen av foregående 
år fordelt på næring. alder mellom 62 og 67 år. 2010–2011.
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Jordbruk, skogbruk og fiske skiller seg ut med størst 
nedgang fra 2010 til 2011 i andelen som fortsetter i arbeid 
– fra 90 prosent til 86 prosent. Dette må ses i sammen
heng med at vi her kun ser på de som er i registrerte 
 arbeidsforhold. De fleste som jobber i denne næringen er 
selvstendig næringsdrivende, og er dermed ikke inkludert 
i våre tall som kun har med de som er i et arbeidstaker
forhold. De som faktisk er inkludert i tallene, jobber i ho
vedsak med tjenester tilknyttet jordbruket og har relativt 
lave stillingsandeler. Det er rimelig å anta at en del av 
disse er selvstendig næringsdrivende innen jordbruket i 
tillegg til å ha en bijobb som tjenestetilbyder. Dermed kan 
vi ikke si sikkert om de som har sluttet i registrert arbeid i 
denne gruppen, faktisk har avsluttet sitt arbeidsliv helt.
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Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den 
på uttaket av helserelaterte ytelser?
Av: Ole ChristiAn lien

Sammendrag

Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er at pensjonen blir justert for 
uttaksalder slik at utsatt uttak gir høyere årlig pensjon. Dette kan i teorien gi et press på de helserelaterte trygde
ytelsene – sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon – fordi flere venter med å ta ut alderspensjon og heller 
satser på andre ytelser hvis de oppfyller vilkårene for dette. Det er særlig i privat sektor det kan være risiko for dette.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at pensjonsreformen så langt har hatt noen slik effekt. Antall mottakere av 
både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon utvikler seg nemlig så å si likt over tid innenfor privat og 
offentlig sektor. Dette er også tilfelle hittil i 2011. Frykten for at pensjonsreformen skulle gi flere syke og flere uføre, kan 
altså ikke bekreftes i tallene så langt. Tvertimot viser tall for de første tre kvartalene av 2011 at en betydelig lavere andel 
av aldersgruppen 62–66 år har tatt ut uførepensjon sammenlignet med 2010. Antall mottakere av sykepenger går også 
ned i samme aldersgruppe, mens antall mottakere av arbeidsavklaringspenger øker noe.

Totalt sett finner vi at en lavere andel av befolkningen mellom 62 og 66 år mottar helserelaterte ytelser i tredje kvartal 
2011 sammenlignet med samme periode i 2011. Nedgangen er riktignok ikke så stor – fra 40,8 prosent til 40,2 prosent.

InnlednIng
Muligheten for fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 
62 og 75 år ble innført fra 2011. Det betyr at man under 
visse forutsetninger kan regne med å få utbetalt samme 
alderspensjon over livet uavhengig av når man starter å ta 
ut pensjonen. Det innebærer også at den enkelte selv må 
betale for tidlig uttak av alderspensjon, ved å godta lavere 
årlig pensjon livet ut.

Det har tidligere vært et prinsipp i folketrygden at den 
enkelte ikke skal kunne motta flere fulle ytelser til livs-
opphold samtidig. Men når man selv finansierer tidlig
uttak av alderspensjon, virker det urimelig om personer 
som kombinerer arbeid og alderspensjon ikke skulle ha 
samme rett til sykepenger eller andre helserelaterte  ytelser 
som andre arbeidstakere. Disse ytelsene har jo til formål å 
erstatte arbeidsinntekt. Det har derfor kommet nye regler 
fra 2011 som gjør det mulig å kombinere alderspensjon 
med helserelaterte trygdeytelser (se faktaboks).

At den enkelte selv er med på å betale kostnaden ved 
tidliguttak av alderspensjon, er også en forutsetning for at 
de nye uttaksreglene skal være bærekraftige. Den enkelte 
kan unngå dette ved å motta helserelaterte ytelser i stedet 
– gitt at vilkårene for slike ytelser er oppfylt. Hvis mange 
flere enn før får slike ytelser etter fylte 62 år, vil dette 

kunne undergrave bærekraften i pensjonssystemet. Det er 
særlig risiko for en slik utvikling i privat sektor der 
 avtalefestet pensjon ikke lenger er en særskilt tidlig
pensjonsordning. Offentlig ansatte har fortsatt den samme 
AFPordningen som tidligere, og det er ikke grunn til å 
forvente endringer i adferden for denne gruppen.

I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på følgende:
•  Hvilke forhold taler for og mot at pensjonsreformen vil 

føre til flere mottakere av de helserelaterte trygde
ytelsene? 

•  Kan vi forvente ulike effekter for ulike grupper – 
 offentlig ansatte, privat ansatte, personer med og uten 
rett til AFP?

•  Hva viser de faktiske tallene hittil i 2011: Kan vi 
foreløpig se noen effekt av pensjonsreformen?

UførePenSjon mer attraktIvt 
enn afP I PrIvat Sektor?
Det er for så vidt ikke nytt at mange som av helsemessige 
årsaker ikke klarer å fortsette i arbeid, vil søke om syke-
penger, AAP eller uførepensjon. Men før 2011 valgte en 
del av dem å ta ut AFP i stedet. AFP ble beregnet på 
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 omtrent samme måte som uførepensjon, men ga ofte litt 
høyere pensjon mellom 62 og 67 år. Grunnen var at AFP
mottakere fikk et såkalt AFPtillegg på toppen av pensjo-
nen, som utgjorde enten 950 eller 1 700 kroner per måned. 
Slik er det fortsatt i offentlig sektor.

For personer som hadde rett til både uførepensjon og 
AFP, var det uansett av mindre økonomisk betydning 

hvilken av ytelsene man tok ut. Ofte ville AFP likevel 
være å foretrekke på grunn av kortere saksbehandlings-
tid, og fordi vilkårene for å få AFP er enklere å oppfylle. 
Sammenlignet med uførepensjon er det også enklere å 
forutse om en søknad om AFP vil bli innvilget. Etter at 
AFPordningen ble innført, ble det derfor observert at 
mange som ellers ville tatt ut uførepensjon, heller tok ut 
AFP. Dette gjaldt særlig etter at aldersgrensen for AFP 
ble senket til 62 år i 1998.2

I privat sektor har AFP nå blitt en livsvarig ytelse man 
får som et tillegg til alderspensjonen hvis vilkårene er 
oppfylt. Retten til AFP blir borte dersom man har mottatt 
sykepenger eller AAP i mer enn ett år de siste tre år før 
man ønsker å ta ut AFP, eller om man har mottatt uføre-
pensjon etter fylte 62 år. Å ta ut uførepensjon fra 62 år 
eller tidligere, vil likevel normalt gi høyere livsvarig 
 pensjon enn å ta ut alderspensjon og ny AFP. 

Dette er illustrert i eksempelet i figur 1, som gjelder en 
person født i 1949 som tar ut enten alderspensjon og AFP 
eller uførepensjon ved en uttaksalder mellom 62 og 67 år. 
Ved uttak fra rundt 64 år ser vi at de to alternativene er 
nokså likeverdige økonomisk sett, mens uttak av alders-
pensjon og AFP vil lønne seg ved senere uttak. Det vil 
være individuelle forskjeller her – avhengig av blant annet 
hvilket år man er født, antall år i arbeid og inntektsnivå. 
Hovedkonklusjonen om at uførepensjon er mest attraktivt 
ved lave uttaksaldre, gjelder likevel i de fleste tilfeller. 
Siden uttak av AFP har vært mest vanlig fra 62–63 års 
alder, må vi derfor totalt sett regne med at omleggingen av 
privat AFP kan gi flere uførepensjonister. 

enklere å Søke om alderSPenSjon – 
taler for færre Uføre
For personer som arbeider i virksomheter uten rett til 
AFP, ser vi at å ta ut uførepensjon alltid vil lønne seg øko-
nomisk sammenlignet med å ta ut alderspensjon mellom 
62 og 67 år. Men vi vil ikke av denne grunn nødvendigvis 
få flere uføre. Uførepensjon var jo tidligere eneste  aktuelle 
pensjonsordning før 67 år for denne gruppen. Pensjons
reformen fører til at disse får et alternativ – uttak av 
 alderspensjon.

Pensjonsreformen kan derfor føre til at enkelte som 
 ellers ville søkt om uførepensjon, nå vil ta ut alders
pensjon i stedet. Dette vil, som vi har sett, sjelden lønne 
seg økonomisk med mindre man planlegger å arbeide mye 
ved siden av pensjonen. Men til gjengjeld slipper man en 
omfattende søknadsprosess for å dokumentere tap av 
 arbeidsevne, og der man på forhånd ikke kan være sikker 
på utfallet.

nye regler for kombinasjon av alders
pensjon og afP med helserelaterte 
trygdeytelser

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføre-
pensjon kan gis frem til fylte 67 år, mens sykepenger 
også kan gis for en begrenset periode på inntil 60 dager 
mellom 67 og 70 år. Før 2011 var det lite aktuelt å motta 
både alderspensjon og en helserelatert ytelse samtidig, 
siden man først kunne få alderspensjon fra 67 år. 
 Avtalefestet pensjon (AFP) ble før 2011 avkortet mot 
arbeidsinntekt og mot sykepenger, mens det ikke var 
tillatt å motta AFP samtidig med AAP eller uførepen-
sjon.

AFP var opprinnelig en tidligpensjonsordning for 
personer i aldersgruppen 62–66 år som arbeider i en 
virksomhet der AFP inngår i tariffavtalen. I offentlig 
sektor er alle arbeidstakere omfattet av en AFPavtale, 
mens dette gjelder om lag halvparten av arbeidstakerne 
i privat sektor. Det er også visse individuelle vilkår for å 
få rett til AFP. Fra 2011, er AFP i privat sektor blitt 
 endret fra en målrettet tidligpensjonsordning til et livs-
varig tillegg man får på toppen av alderspensjonen. 
Dette tillegget har om lag samme uttaksregler som 
 alderspensjon, slik at den årlige pensjonen blir høyere jo 
lenger man venter med å ta den ut. Personer som tok ut 
privat AFP før 2011, beholder AFP etter gamle regler 
frem til de fyller 67 år. I offentlig sektor er AFP fortsatt 
en tidligpensjonsordning som før.

Reglene for kombinasjon av alderspensjon og AFP 
med helserelaterte ytelser har blitt endret fra 2011.1 Man 
kan nå kombinere sykepenger og AAP med alders
pensjon og ny AFP i privat sektor uten at noen av 
 ytelsene avkortes. Alderspensjon og uførepensjon kan 
man kombinere så lenge samlet uttaksgrad ikke over
stiger 100 prosent. For AFP i offentlig sektor og gammel 
AFP i privat sektor er det ingen endringer i regelverket 
fra 2011  – disse kan fortsatt ikke kombineres med AAP 
eller uførepensjon.

De nye reglene må ses på som midlertidige. Regjerin-
gen har i Prop. 1 S (2010–2011) varslet at de vil sende ut 
et høringsnotat med en bred gjennomgang av regel
verket for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dag-
penger ved arbeidsledighet for personer over 62 år. 

1 Kapittel 2.2.8 i Prop. 1 S (2010–2011) fra Arbeidsdepartementet. 2 Se Haga (2009).
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Personer mellom 62 og 67 år som står i fare for å bli 
arbeidsuføre, og som etter gamle pensjonsregler ville tatt 
ut uførepensjon, vil nå kanskje begynne å ta ut alders
pensjon før de blir arbeidsuføre. Hvis disse fortsatt er i 
arbeid, er det ikke noe i veien for at de kan redusere 
 uttaksgraden for alderspensjon og søke om uførepensjon. 
Men det er ikke sannsynlig at mange vil gjøre dette. 
 Isolert sett taler dette momentet altså i mot at vi vil få økt 
uttak av uførepensjon som følge av reformen.

økt PreSS På HelSerelaterte 
ytelSer fordI arbeIdSevnen Ikke 
alltId kan etterPrøveS?

Det kan også skje tilpasninger blant 62–66åringer som er 
arbeidsføre, men som ønsker å slutte i arbeid. Det er 
strenge vilkår for å få helserelaterte trygdeytelser – blant 
annet gjelder det vilkår om at arbeidsevnen må være ned-
satt som følge av helsemessige årsaker. Likevel er det 
mange lidelser som har symptomer som ikke er objektivt 
etterprøvbare. NAV kan heller ikke alltid etterprøve rent 
objektivt hvorvidt arbeidsevnen er nedsatt – selv for 
 lidelser som i seg selv er etterprøvbare. Forskning viser 
derfor at uttaket av helserelaterte ytelser også påvirkes av 
andre forhold enn de rent helsemessige, slik som normer 
og økonomiske insentiver (se f.eks. Rege m.fl., 2007 og 
Fevang og Røed, 2006).

I visse tilfeller vil folk derfor stå overfor et reelt valg 
mellom å fortsette i arbeid, ta ut alderspensjon eller å ta ut 
helserelaterte trygdeytelser dersom vilkårene for slike 
ytelser er oppfylt. Dersom helserelaterte ytelser blir et 
gunstigere alternativ rent økonomisk, kan dette føre til 

økt press på disse ytelsene. Innføringen av det såkalte 
skjermingstillegget, som er et tillegg i alderspensjonen for 
uføre, bidrar til å styrke disse insentivene ytterligere (se 
faktaboks). Det er riktignok usikkert hvor godt kjent 
 regelverket er på dette området, og særlig hvordan ulike 
valg slår ut økonomisk. Det kan derfor tenkes at det vil ta 
tid før endringene i insentiver eventuelt gir adferds
endringer.

West Pedersen (2010) har også vurdert de samme 
spørsmålene. Hans vurdering er at innføringen av fleksi-
bel pensjonsalder i seg selv ikke vil føre til flere uføre, 
men at omleggingen av AFP i privat sektor antakelig vil 
gjøre det, fordi AFPordningen ikke lenger vil være en 
subsidiert tidligpensjonsordning.

Skjermingstillegg i alderspensjonen 
til uføre

Regjeringen har foreslått å innføre et eget skjermingstil-
legg i alderspensjonen for personer som mottar uføre-
pensjon ved overgangen til alderspensjon.3 Foreløpig 
skal dette tillegget innføres for årskullene 1944–1951, 
og opplegget vil vurderes på nytt for senere årskull. 
Som en del av pensjonsreformen har det blitt innført 
 levealdersjustering. Hvis levealderen i befolkningen 
øker, innebærer dette at den enkelte må fortsette noe 
lenger i arbeid og utsette uttaket av alderspensjon for å 
få like høy pensjon som eldre årskull. Skjermingstil
legget skal kompensere for at uføre ikke kan motvirke 
levealdersjusteringen gjennom å fortsette i arbeid og 
utsette uttaket av alderspensjon.

For 1944årskullet utgjør tillegget 0,25 prosent av hva 
alderspensjonen ville blitt uten levealdersjustering. 
Denne prosentsatsen øker med om lag 0,25 prosent
poeng for hvert årskull slik at 1951årskullet får et 
 skjermingstillegg på rundt 2 prosent av hva alders
pensjonen ville blitt uten levealdersjustering.

datagrunnlag

Tallgrunnlaget i artikkelen er hentet fra NAVs stønads-
registre for pensjoner og helserelaterte trygdeytelser. Vi 
har også benyttet tall fra Arbeidsgiver og arbeidstaker-
registeret (Aaregisteret). Dette registeret er benyttet for 
å fordele mottakerne av helserelaterte ytelser etter om 
de har jobbet i privat eller offentlig sektor. Da mange 
mottakere av slike ytelser har vært utenfor arbeidslivet i 
en lengre periode, har vi lett etter registrerte arbeids
forhold de siste fem årene (perioden 2007–2011). Den 
 enkelte stønadsmottakeren er deretter plassert i den 
sektoren der det siste arbeidsforholdet hører hjemme.

Figur 1: 
årlig alderspensjon med eventuell afP ved 67 år som 
arbeidsfør eller som ufør ved uttaksalder 62–67 år. 
tall i 2011kroner. forutsetninger: født i 1949. 
Sivilstand enslig. jevn inntekt på 400 000 kroner i 40 år.
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Ingen effekt av reformen På 
Sykefraværet

Det er en utfordring å skille eventuelle effekter av pen-
sjonsreformen fra andre forhold som påvirker uttaket av 
helserelaterte ytelser, men vi kan her utnytte forskjeller 
mellom hvordan pensjonsreformen slår ut for ansatte i of-
fentlig og privat sektor. Offentlig ansatte har fortsatt til-
gang til samme AFPordning som tidligere. Personer som 
tar ut offentlig AFP har overgang til alderspensjon fra 
67 år, og uttak av AFP påvirker ikke størrelsen på alders-
pensjonen. Insentivene til å søke om sykepenger, AAP 
eller uførepensjon er derfor i liten grad endret for offent-
lig ansatte. Vi har derfor sett på om utviklingen i uttak av 
disse ytelsene er ulik for ansatte i privat og offentlig 
 sektor hittil i 2011.

Når vi gjør dette, ser vi ingen tegn til at pensjons
reformen har hatt effekt på sykefraværet for personer over 
62 år. Figur 2 viser gjennomsnittlig antall dager med 
 sykepenger per arbeidstaker i første halvår i perioden 
2007–2011.4 For aldersgruppene 62–66 år og 67–69 år har 
vi vist separate tall for ansatte i privat og offentlig sektor.

Sykefraværet blant de over 62 år er i utgangspunktet 
høyere blant offentlig ansatte enn blant privat ansatte. 
Blant 62–66åringer ser vi en liten nedgang i fraværet fra 
2010 til 2011, men denne er om lag like stor i begge sek
torer. Blant 67–69åringer ser vi en liten økning i fraværet 
både blant offentlig og privat ansatte, men økningen er 
størst for offentlig ansatte.

De som kombinerte alderspensjon og arbeid, mottok i 
langt mindre grad sykepenger enn andre jevnaldrende 
 arbeidstakere (se tabell 1). Bekymringen for at mange 
skulle motta «doble» trygdeytelser som følge av pensjons-
reformen, er altså foreløpig ubegrunnet. Blant 62–66årin-
gene var fraværet blant de som kombinerte alderspensjon 
og arbeid, bare om lag halvparten av fraværet blant andre 
jevnaldrende. Dette kan ha sammenheng med at de fleste 
som kombinerer arbeid og alderspensjon er menn, og at 
menn i denne aldersgruppen har rundt 30 prosent lavere 
sykefravær enn kvinner. I tillegg kan tallene indikere at 
de som har valgt å kombinere arbeid og alderspensjon, er 
en gruppe med relativt god helse.

Det er sannsynlig at heltidsarbeidende har høyere fra-
vær enn personer som arbeider deltid. Hvis det hadde 
vært slik at de som kombinerer arbeid og alderspensjon i 
stor grad arbeider deltid, kunne dette også bidratt til å 
forklare det lave fraværet. Dette er ikke tilfelle: Gjen-
nomsnittlig stillingsandel var nemlig litt høyere blant de 
som kombinerte alderspensjon og arbeid enn blant de 

som arbeidet uten å motta alderspensjon (Dahl og Lien, 
2011).

Tabell 1: 
andel arbeidstakere 62–69 år som mottok 
sykepenger betalt av folketrygden ved utgangen 
av andre kvartal 2011, fordelt på om de mottok 
alderspensjon eller ikke.

Aldersgruppe Mottok 
alderspensjon

Mottok ikke 
alderspensjon

62–66 år 3,6 % 6,6 %
67–69 år 1,0 % 3,2 %

Heller Ingen effekt På Uttak 
av arbeIdSavklarIngSPenger

Andelen av befolkningen som mottar arbeidsavklarings-
penger (AAP) har økt siden ordningen ble innført i mars 
2010 (se figur 3). Dette gjelder både for befolkningen som 
helhet og for aldersgruppen 62–66 år. Uttaksratene er 
høyere for privat ansatte enn offentlig ansatte blant 
62–66åringer, men utviklingen fra desember 2010 til 
september 2011 er helt lik: For begge gruppene har 
 uttaksratene økt med 0,1 prosentpoeng.

Det er ikke grunnlag for å hevde at dette har noen sam-
menheng med pensjonsreformen. Økningen i uttaksrater 
skyldes ikke at det har blitt spesielt mange nye AAP

Figur 2: 
gjennomsnittlig antall sykepengedager betalt av 
folketrygden per arbeidstaker i første halvår 
2007–2011 i ulike aldersgrupper og sektorer. 
aldersstandardiserte tall.
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mottakere, men at avgangen fra ordningen har vært lav. 
Hovedforklaringen er sannsynligvis at dette er en ny ord-
ning som er under oppbygging. Mange av mottakerne har 
fått mindre oppfølging fra NAV enn forutsatt og blir der-
for værende lenger på ordningen. Tall fra NAV for sep-
tember 2011 viste at 62 prosent av mottakerne av AAP 
hadde fått en såkalt aktivitetsplan for å få komme ut i 
 arbeid eller få avklart sin situasjon, selv om loven krever 
dette for alle. Denne andelen har riktignok økt betydelig 
over tid.

Mens det er rundt to prosent av befolkningen i alderen 
62–66 år som mottar AAP totalt sett, har det hittil i år 
vært rundt én prosent av mottakerne av alderspensjon 
mellom 62 og 66 år som samtidig har mottatt AAP. Dette 
viser at kombinasjon av alderspensjon og AAP ikke har 
vært spesielt vanlig hittil.

færre blIr Uføre etter fylte 62
Frykten for at pensjonsreformen skulle gi flere uføre, kan 
på ingen måte bekreftes i tallene så langt. Mens flere eldre 
enn før mottar AAP, har utviklingen i antall nye uføre-
pensjonister i samme aldersgruppe vist en motsatt utvik-
ling.

Figur 4 viser antall nye uførepensjonister som andel av 
den ikkeuføre befolkningen. For befolkningen som hel-
het, ser vi ingen endring fra 2010 til 2011. For befolknin-
gen over 62 år ser vi derimot en betydelig nedgang i antall 
nye uførepensjonister. Nedgangen skyldes trolig at det er 
de yngre mottakerne av arbeidsavklaringspenger som har 

blitt prioritert i NAVs oppfølgingsarbeid. En del eldre 
AAPmottakere kan derfor ha blitt værende på ordningen 
fremfor å gå over på uførepensjon. 

Vi har til nå sett at færre enn før mottar sykepenger og 
uførepensjon i aldersgruppen 62–66 år, mens litt flere 
mottar AAP. Om vi ser disse ytelsene under ett, finner vi 
at andelen som mottok en av disse ytelsene i denne alders-
gruppen har gått ned fra 40,8 prosent til 40,2 prosent fra 
tredje kvartal 2010 til samme periode i 2011.5 Antall mot-
takere av slike ytelser har bare blitt svakt redusert fordi 
befolkningen i denne aldersgruppen har økt fra 2010 til 
2011. Men isolert sett har nedgangen i uttaksrater bidratt 
til om lag 1 600 færre mottakere av helserelaterte ytelser i 
denne aldersgruppen. Nedgangen i antall nye uføre er 
større enn økningen i antall mottakere av arbeidsavkla-
ringspenger og er den viktigste årsaken til denne nedgan-
gen.

Det er en langvarig prosess å søke om AAP eller uføre-
pensjon, og det vil sannsynligvis ta noe lengre tid før vi 
kan fastslå om pensjonsreformen vil få noen effekt på ut-
taket av disse ytelsene. De fleste som mottar AAP har 
tidligere vært sykemeldt i ett år. Og de fleste nye mot
takerne av uførepensjon har tidligere mottatt AAP eller 
andre tilsvarende ytelser i flere år. Tall for de første tre 
kvartalene av 2011 viser at 78 prosent av de nye uføre
pensjonistene kommer fra arbeidsavklaringspenger, mens 
14 prosent kommer fra sykepenger (Ellingsen 2011). Den 
resterende gruppen – som utgjør bare 8 prosent – omfatter 

Figur 3: 
andel av befolkningen som mottar arbeidsavklarings
penger, etter aldersgruppe og etter sektor for siste 
arbeidsforhold. aldersstandardiserte tall.
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blant annet personer som kommer fra arbeidsledighet 
 eller personer som går rett fra arbeid til uførepensjon som 
følge av alvorlig sykdom. På den annen side har hoved-
trekkene ved pensjonsreformen vært kjent i noen år, slik 
at det har vært mulig å tilpasse seg. 
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Sesongjustering av sykefraværsstatistikken
- Forslag til metode 

Av Jon Petter nossen

SAMMENDRAG

Artikkelen presenterer en metode for å sesongjustere legemeldt sykefravær. Vi sesongjusterer først tapte dagsverk og 
avtalte dagsverk for kvinner og menn hver for seg, og beregner deretter den sesongjusterte syke fraværsprosenten i alt 
og etter kjønn. Metoden gir relativt glatte kurver uten synlig gjenværende sesongvariasjon. Særlig gjelder det når man 
også fjerner effekten av at influensafraværet ikke følger et fast sesongmønster.

Sesongjusterte tall gjør det mulig å sammenligne statistikk for et nytt kvartal med forrige kvartal i stedet for bare å 
sammenligne med samme kvartal året før. Resultatene viser at vi får et mer presist bilde av den dagsaktuelle utviklingen 
i det legemeldte sykefraværet. For annet kvartal 2011 viser de ujusterte tallene en økning på tre prosent i forhold til 
annet kvartal 2010. Sesongjusterte tall viser derimot en nedgang på tre prosent fra første til annet kvartal 2011.

Med sesongjusterte tall fanger vi opp trendskifter tidligere enn når man sammenligner ujusterte tall med samme 
kvartal året før. De sesongjusterte tallene viser at nedgangen i legemeldt sykefravær som ble observert i hele 2010, 
startet allerede i fjerde kvartal 2009, eller tredje kvartal hvis vi fjerner svingninger som skyldes influensa.  Videre 
 startet økningen som ble observert i første kvartal 2011 allerede i annet kvartal 2010, eller tredje kvartal når vi 
 kontrollerer for influensasvingninger. Videre er det en nedgang allerede fra første eller annet kvartal 2011, igjen 
 avhengig av om vi kontrollerer for variasjon i influensafravær.

Med sesong- og influensajusterte tall finner vi at den store nedgangen i legemeldt sykefravær i 2009-2010 i all hoved-
sak skjedde i fjerde kvartal 2009 og første kvartal 2010. Nedgangen sammenfaller dermed med den store medie debatten 
om sykefravær i kjølvannet av statsministerens utspill om tiltak for å få ned sykefraværet, samt forhandlingene om en ny 
IA-avtale. Dette illustrerer at sesongjusterte tall kan gjøre det lettere å tolke utviklingen i sykefraværet.

Sesongjustering bidrar også til å tallfeste nivåskiftet i legemeldt sykefravær fra annet til tredje kvartal 2004 i 
 for bindelse med endringer i sykmeldingsregelverket 1. juli 2004. De sesongjusterte tallene viser en nedgang fra annet 
til tredje kvartal 2004 på 16 prosent både for kvinner og menn. Det var også en betydelig nedgang i første halvår 2004 
som vi ikke kan utelukke at hadde sammenheng med regelendringene.

INNLEDNING
Sykefraværsstatistikken har betydelige sesongvariasjo-
ner, noe som gjør at det kan være vanskelig å tolke utvik-
lingen i sykefraværet. Siden det til nå ikke har vært utar-
beidet sesongjusterte tall, blir det alltid sammenlignet 
med samme kvartal året før når statistikk for et nytt 
kvartal publiseres. Det løser noe av problemet med 
 sesongvariasjon, men gjør det vanskelig å tolke utviklin-
gen de aller siste kvartalene, og å fange opp trendskifter 
raskt. Det er særlig i perioder med store svingninger i sy-
kefraværet, slik vi har sett de siste par årene, at dette er 
uheldig.

Sesongjustering er et eget fagområde innen statistikk, 

og kan innebære mange metodiske utfordringer. Det gjel-
der ikke minst for sykefraværsprosenten, som ikke er en 
enkelt størrelse, men en indikator sammensatt av flere 
ulike komponenter (se definisjon i faktaboks). Et eventuelt 
opplegg for sesongjustering må også ta hensyn til at syke-
fraværsstatistikken produseres i samarbeid mellom NAV 
og Statistisk sentralbyrå (SSB). Et viktig moment er at det 
bare er NAV som har tilgang på diagnoseopplysninger for 
det legemeldte fraværet, som utgjør rundt 85 prosent av 
det totale sykefraværet. Statistikken over egenmeldt 
 fravær lages derimot av SSB alene. Fra før publiserer 
NAV sesongjusterte arbeidsledighetstall, mens SSB se-
songjusterer en rekke ulike statistikker.
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Sesongjusterte sykefraværstall vil gjøre det lettere å 
tolke utviklingen i sykefraværet. Det kan også gjøre det 
lettere å avdekke mulige effekter på sykefraværet av for 
eksempel regelendringer og betydningen av endringer i 
de  økonomiske konjunkturene.

Artikkelen presenterer sesongjusterte tall for det lege-
meldte sykefraværet. Tall for kvinner og menn presenteres 
hver for seg og samlet.1 Det blir vist hvordan sesongjus-
terte tall kan brukes til å tolke utviklingen i sykefraværet. 
Tallene er utarbeidet med nyeste versjon av programmet 
X-12-ARIMA, som er det mest brukte verktøyet for 
 sesongjustering (se faktaboks om sesongjustering). Til 
slutt blir noen metodevalg som ligger til grunn beskrevet.

EN FØRSTE TITT PÅ SESONGVARIASJONEN
Figur 1 viser utviklingen i sykefraværsprosenten (lege-
meldt fravær) etter kjønn og kvartal de siste fire og et 
halvt år. Vi ser at sesongvariasjonen i denne perioden har 
vært ganske stabil fra år til år, særlig for menn. Syke fra-
været for menn var høyest i tredje kvartal alle årene, og 
vanligvis lavest i annet kvartal. For kvinner ser vi en 
mindre tydelig topp i tredje kvartal, og bare i to av årene. 
Det kan dermed se ut til at sesongvariasjonen i syke-
fraværet er svakere eller mindre stabil for kvinner enn for 

1  Vi har ikke forsøkt å sesongjustere per næring eller fylke. Sesongjustering 
per næring vanskeliggjøres av omlegging til ny næringsstandard fra 
2009.

menn. Vi ser også at 2008 (stiplede kurver) skiller seg fra 
de andre årene, særlig for kvinner. Hva som var spesielt 
med dette året skal vi snart komme tilbake til.

I utgangspunktet skulle man forvente at sykefraværet 
ville være høyest om vinteren, blant annet på grunn av 
luftveisinfeksjoner. Så hvorfor er fraværsprosenten høyest 
i tredje kvartal – i hvert fall for menn? For å kunne si noe 
om det skal vi se på tapte dagsverk (telleren i sykefraværs-
prosenten) og avtalte dagsverk (nevneren) hver for seg.

Når det gjelder avtalte dagsverk, ser sesongvariasjonen 
ut til å ha vært ganske stabil de siste fem årene både for 
kvinner og menn (figur 2). Vi ser at antall avtalte dags-
verk nesten alle årene er lavest i tredje kvartal og nest 
 lavest i annet kvartal. En viktig årsak er at avtalte dags-
verk inneholder justering for ferie, og andelen som tar ut 
ferie er langt høyere i tredje kvartal enn de andre kvarta-
lene. At det er færre avtalte dagsverk også i annet kvartal, 
skyldes de mange helligdagene blant annet i påsken, som 
de fleste årene faller i annet kvartal. I tillegg tar flere ut 
ferie i det kvartalet påsken faller i.

Vi ser også at 2008 (stiplede kurver) skiller seg klart fra 
det generelle mønsteret både for kvinner og menn. Den 
sannsynlige årsaken er at påsken i 2008 falt i første kvar-
tal, slik at en del helligdager og feriedager det året ble 
forskjøvet fra annet til første kvartal. I 2010 falt påsken 
rundt månedsskiftet mars/april, og det er da uklart hva 
effekten vil bli. Ut fra figuren ser det ikke ut til at sesong-
variasjonen i 2010 skiller seg særlig fra et «normalår» når 
det gjelder avtalte dagsverk.

Figur 3 viser det samme for tapte dagsverk. Også her 

Om sesongjustering

Sesongjustering er å bruke statistiske metoder for å fjerne systematiske sesongvariasjoner fra en månedlig eller kvartals-
vis tidsserie, slik at tidsserien i størst mulig grad uttrykker den reelle utviklingen over tid. Det mest kjente sesongjuster-
ingsverktøyet er X-12-ARIMA, som er utviklet av det amerikanske «statistikkbyrået» og gratis tilgjengelig fra  
http://www.census.gov/srd/www/x12a/. Det finnes en omfattende brukermanual, se US Census Bureau (2007/2011). For en 
enkel innføring i sesongjustering på norsk, se http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.html. En mer detaljert 
 beskrivelse med vekt på tidsserieanalyse er gitt i Pham (2001). Retningslinjer for sesongjustering av europeisk statistikk er 
gitt i Eurostat (2009).

Det er mange mulige årsaker til sesongvariasjoner, som for eksempel (Pham 2001):
•  Fast usymmetri i kalenderen (f.eks. flere dager i januar enn februar, faste helligdager)
•  Normal variasjon i klimaet (temperatur, nedbør)
•  Atferdsvariasjoner knyttet til ferie og høytider (sommerferie, jul, påske)
•  Administrative forhold (f.eks. når skoleåret starter og slutter)
•  Forventninger om sesongvariasjon (f.eks. økt produksjon/import av varer før julehandelen)

Legemeldt sykefravær – en sammensatt indikator

•  Avtalte dagsverk: Totalt antall planlagte arbeidsdager for alle aktive arbeidsforhold ifølge arbeidstaker-/ arbeidsgiverregisteret. 
Inneholder justering for deltid og ferie.

•  Tapte dagsverk: Totalt antall tapte arbeidsdager som følge av sykmelding for alle aktive arbeidsforhold.  
Inneholder justering for deltid og sykmeldingsgrad.

•  Sykefraværsprosenten: Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk.
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ser det ut til at sesongmønsteret både for kvinner og menn 
er relativt stabilt fra år til år. For kvinner ligner mønsteret 
mye på det vi så for avtalte dagsverk, mens det for menn 
er noe annerledes. Det betyr at sesongvariasjonen i tapte 
og avtalte dagsverk «opphever» hverandre i større grad 
for kvinner enn for menn. Dette bidrar til at sesongvaria-
sjonen i sykefraværsprosenten er tydeligere for menn enn 
for kvinner, som vi så av figur 1.

Tapte dagsverk for menn ser vanligvis ut til å være 
 lavest i annet kvartal og nest lavest i tredje kvartal. At 
avtalte dagsverk for menn er lavest i tredje kvartal, mens 
tapte dagsverk likevel er høyere i tredje enn i annet kvar-
tal, bidrar til at sykefraværsprosenten er høyest for menn i 
tredje kvartal. Denne tendensen er mindre tydelig for 
kvinner.

Også her skiller 2008 (stiplede kurver) seg ut både for 
kvinner og menn, og årsaken er trolig igjen den avvikende 
påsken. På samme måte som vi så i figur 2 ser 2010 ut til å 
ligne mye på et «normalår», til tross for delvis avvikende 
påske. På grunn av de kraftige svingningene i sykefra-
været de siste årene må vi imidlertid være forsiktige med 
å tolke utviklingen det enkelte år.

HVORDAN BEHANDLE SVINGNINGER 
I INFLUENSAFRAVÆRET?
Et viktig forhold å ta hensyn til ved sesongjusteringen er 
influensa. I den grad influensarelatert sykefravær er like 
utbredt blant arbeidstakerne og faller i samme kvartal 
hvert år, vil det bli «justert bort» som del av den faste se-
songvariasjonen. Men i praksis varierer influensaseson-
gene fra år til år både når det gjelder hvilke(t) kvartal de 
hoved sakelig  faller i og hvor mange som blir sykmeldt, 

eventuelt også hvor lenge de er sykmeldt. Hovedtyngden 
av influensafraværet faller vanligvis i første kvartal, men 
noen år allerede i fjerde kvartal. Svineinfluensaen i 2009 
skiller seg klart ut ved at hovedtyngden falt i tredje og 
fjerde kvartal, og den førte dessuten til at det ble lite 
«vanlig» influensa i første kvartal 2010. Siden vi har 
diagnose opplysninger, er det mulig å kontrollere for disse 
svingningene i influensafraværet og dermed forbedre 
kvaliteten på sesongjusteringen.

Det er imidlertid et spørsmål om influensavariasjonen 
skal fjernes fra tidsserien sammen med sesongvariasjo-
nen, eller om svingninger i influensafraværet skal være 
med i de sesongjusterte tallene. Ifølge Eurostats retnings-
linjer for sesongjustering av offisiell statistikk bør 
 ekstremverdier med kjent årsak beholdes i de sesongjus-
terte tallene fordi de gir informasjon om spesifikke hen-

Figur 1: 
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk, 
etter kjønn og kvartal. 1. kvartal 2007 – 2. kvartal 
2011
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Figur 2: 
Avtalte dagsverk i millioner, etter kjønn og kvartal.  
1. kvartal 2007 – 2. kvartal 2011
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Figur 3: 
Tapte dagsverk i millioner, etter kjønn og kvartal.  
1. kvartal 2007 – 2. kvartal 2011
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delser, som for eksempel en streik (Eurostat 2009). Det 
kan imidlertid diskuteres om influensavariasjonen skal 
betraktes som ekstremverdier, siden den ikke handler om 
en enkeltstående hendelse, men svinger opp og ned fra 
kvartal til kvartal. Formålet med sesongjustering av syke-
fraværsstatistikken er å i større grad få fram den «reelle» 
utviklingen i sykefraværet. I forhold til dette kan det dis-
kuteres hvor interessante svingningene i influensafra-
været er, og kanskje er det mest hensiktsmessig å holde 
alle influensasvingninger utenfor de sesongjusterte talle-
ne. Dette vil ikke minst gjøre det lettere å avdekke mulige 
trendskifter i statistikken. Siden vi ikke tar stilling til 
hvilken metode som foretrekkes, blir det presentert tall 
både med og uten influensasvingninger.

SESONGJUSTERTE TALL MED OG  
UTEN INFLUENSA
Figur 4 viser både sesong- og influensajusterte tall og kun 
sesongjusterte tall for tapte dagsverk, sammen med de 
ujusterte tallene. Figur 5 viser sesongjusterte tall for 
 avtalte dagsverk. Vi ser at den anvendte metoden generelt 
gir forholdsvis glatte kurver uten synlig gjenværende 
 sesongvariasjon, i hvert fall når influensasvingningene er 
fjernet. Med utgangspunkt i disse tallene har vi deretter 
beregnet sesongjusterte tall for sykefraværsprosenten. 
Disse er vist i figur 6 og fordelt på kjønn i figur 7.

Det framgår av figur 6 at også den sesong- og influensa-
justerte tidsserien for sykefraværsprosenten gir en relativt 
glatt kurve. Det gjelder i noe mindre grad for kurven 
«kun sesongjustert» hvor influensasvingningene ikke er 
trukket ut – denne kurven er klart mer «hakkete». Dette 
er tydeligst i forbindelse med svineinfluensaen, som gjor-

de at det var spesielt mye influensa i tredje og fjerde kvar-
tal 2009, og spesielt lite i første kvartal 2010. Det er også 
en klar forskjell blant annet i fjerde kvartal 2003, første 
kvartal 2004 og første kvartal 2007.2

Sesongjusteringsverktøyet produserer også en såkalt 
trend. Denne beregnes som et glidende gjennomsnitt av 
de sesongjusterte tallene, og er dermed ikke en langsiktig 
trend i vanlig forstand. Siden den sesong- og influensajus-
terte tidsserien er såpass glatt som vi har sett, er det liten 
grunn til å presentere trendtall i tillegg her.

HVILKEN NYTTE KAN VI HA AV 
SESONGJUSTERTE TALL?

Økt eller redusert fravær i 2. kvartal i år?
Selv om sesongjusterte tall aldri vil være renset for til-
feldige utslag, gjør de det mulig å sammenligne statistikk 
for et nytt kvartal med det foregående kvartalet i stedet 
for bare å sammenligne med samme kvartal året før. 
 Tabell 1 viser noen ulike måter å presentere prosentvise 
endringstall for legemeldt sykefravær. For annet kvartal 
2011, som er det siste kvartalet vi har statistikk for, viser 
de ujusterte tallene (kolonne 1) en økning på tre prosent i 
forhold til annet kvartal 2010. Det er dette tallet som ble 
brukt blant annet i pressemeldingen når NAV og SSB pu-
bliserte denne statistikken. De sesongjusterte tallene både 
med og uten influensasvingninger, viser omtrent like stor 
økning så lenge vi sammenligner med annet kvartal 2010 
(kolonne 2 og 3). Når vi i stedet sammenligner de sesong-

2  Forskjellene er mindre tydelige i figur 7 på grunn av ulik skalering av den 
vertikale aksen.

Figur 4: 
Tapte dagsverk i millioner, etter kjønn. Sesong- og 
influensajustert, kun sesongjustert og ujustert. 2. 
kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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Figur 5: 
Avtalte dagsverk i millioner, etter kjønn. Sesongjustert 
og ujustert. 2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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Figur 7: 
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn. Sesong- og influensajustert, kun sesongjustert 
og ujustert. 2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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Figur 6: 
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk. Sesong- og influensajustert, kun sesongjustert og ujustert. 
2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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justerte tallene med forrige kvartal (kolonne 4 og 5), viser 
det seg å ha vært en nedgang på tre prosent. Økningen i 
legemeldt fravær som vi har observert i noen kvartaler, 
har dermed snudd til en nedgang (jf. figur 6 og 7). Vi får 
altså et mer presist bilde av den dagsaktuelle utviklingen i 
sykefraværet ved å ved å ta i bruk sesongjusterte tall.

Når inntraff trendskiftene de siste årene?
De ujusterte tallene i tabell 1 viser at legemeldt syke-
fravær økte sammenlignet med samme kvartal året før i 
alle kvartalene i 2009. På samme måte gikk fraværet ned 
i alle kvartalene i 2010 og økte i begge kvartaler hittil i 
2011. De sesongjusterte tallene sammenlignet med forrige 
kvartal viser derimot at nedgangen startet allerede i tredje 
eller fjerde kvartal 2009, og at økningen deretter startet i 
andre eller tredje kvartal i 2010. Hvis vi velger de sesong- 
og influensajusterte tallene, skjedde vendepunktene i 
tredje kvartal 2009 og tredje kvartal 2010. Videre finner 
vi en nedgang fra første eller annet kvartal 2011 – første 
kvartal når vi kontrollerer for  influensasvingninger. Dette 
illustrerer at de sesongjusterte tallene fanger opp trend-
skifter tidligere enn når statistikken presenteres ved å 
sammenligne med samme kvartal året før.

Når vi sammenligner de sesong- og influensajusterte 
tallene med forrige kvartal, finner vi at det aller meste av 
nedgangen i legemeldt sykefravær fra 2009 til 2010 
 skjedde i fjerde kvartal 2009 og første kvartal 2010. 

 Nedgangen sammenfaller dermed i stor grad med den 
omfattende mediedebatten som fulgte etter statsministe-
rens utspill om tiltak for å få ned sykefraværet i for-
bindelse med reforhandling av IA-avtalen.

Hvor stort var nivåskiftet i 2004?
Figur 6 og 7 tyder på at det var et nivåskifte fra annet til 
tredje kvartal 2004. Dette er kjent fra tidligere og sam-
menfaller med endringer i sykmeldingsregelverket fra 
1. juli 2004. Det ble blant annet lagt vekt på å øke bruken 
av gradert sykmelding og begrense bruken av aktiv 
 sykmelding, og det ble stilt krav om arbeidsrelatert 
 aktivitet senest innen åtte ukers sykmelding unntatt når 
medisinske grunner klart er til hinder for det. De sesong-
justerte tallene både med og uten influensasvingninger 
viser en nedgang fra annet til tredje kvartal 2004 på 
16 prosent både for kvinner og menn. Dette stemmer godt 
med Markussen (2009), som finner at regelendringene i 
2004 førte til en nedgang i legemeldt sykefravær på 
23 prosent. Årsaken til at dette tallet er noe høyere, er 
trolig at Markussen sammenligner sykefraværet i første 
og annet halvår 2004 og dermed fanger opp en del av 
 nedgangen fra første til annet kvartal 2004, samt av en 
svak nedgang fra tredje til fjerde kvartal 2004. Det er 
godt mulig at også disse endringene hadde sammenheng 
med regelendringene.

Når det gjelder de ujusterte tallene, viser de en nedgang 

Tabell 1: 
Prosentvis endring i legemeldt sykefravær fra samme kvartal året før eller fra forrige kvartal. Ujusterte tall  
og sesongjusterte tall med og uten influensasvingninger. 1. kvartal 2009 – 2. kvartal 2011

Prosentvis endring fra samme kvartal året før Prosentvis endring fra forrige kvartal

Ujusterte 
tall

Sesongjusterte 
tall med influensa-

svingninger

Sesong- og  
influensajusterte 

tall

Sesongjusterte 
tall med influensa-

svingninger

Sesong- og 
influensa-justerte 

tall

1. kvartal 2009 +4,2 +4,3 +3,4 +3,0 +2,1
2. kvartal 2009 +5,8 +5,7 +6,1 +3,5 +4,0
3. kvartal 2009 +12,1 +10,9 +6,3 +3,4 -0,7
4. kvartal 2009 +6,7 +4,5 0,0 -5,2 -5,3
1. kvartal 2010 -9,7 -8,7 -6,2 -10,0 -4,2
2. kvartal 2010 -12,3 -11,6 -11,5 +0,2 -1,8
3. kvartal 2010 -10,9 -13,3 -9,6 +1,4 +1,4
4. kvartal 2010 -6,6 -5,4 -1,1 +3,5 +3,7
1. kvartal 2011 +5,6 +5,7 +3,2 +0,6 -0,1
2. kvartal 2011 +2,8 +2,0 +2,0 -3,4 -3,0
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på 23 prosent i tredje kvartal 2004 sammenlignet med 
tredje kvartal 2003, mot en nedgang på 10 prosent i annet 
kvartal 2004 sammenlignet med annet kvartal 2003. Målt 
på denne måten er det vanskelig å si noe sikkert om hvilke 
kvartaler nedgangen kom i. De sesongjusterte tallene 
 viser altså at en stor del av endringene i 2004 kom i det 
første kvartalet etter at regelendringene trådte i kraft. For 
øvrig må nedgangen i legemeldt sykefravær i 2004 sees 
på  bakgrunn av at sykefraværet økte i hele perioden 1994-
2003, og at nedgangen derfor kom fra et svært høyt nivå 
(Nossen og Thune 2009).

NÆRMERE OM METODEVALG
Sesongjusteringsverktøyet X-12-ARIMA gir mulighet for 
mange alternative metodevalg, og inneholder diverse 
 diagnostikk og kvalitetsmål (US Census Bureau 2010). 
Det er imidlertid få konkrete retningslinjer for hvordan 
man skal velge mellom ulike spesifikasjoner som opp-
fyller minstekravene til kvalitet. Generelt vil sesong-
justering ha bedre kvalitet for registerbasert statistikk, 
som vi ser på her, enn for utvalgsstatistikk. Selv om de 
enkelte metodevalgene kan diskuteres, behøver de derfor 
ikke ha så stor betydning for resultatet. Det er likevel 
 ønskelig å gjøre velbegrunnede metodevalg slik at det vil 
bli minst mulig revisjon av de sesongjusterte tallene etter 
hvert som det kommer statistikk for nye kvartaler. Her 
beskriver vi noen av metodevalgene som er gjort i 
 artikkelen.

Direkte eller indirekte sesongjustering?
Sykefraværsprosenten er som nevnt en aggregert størrelse 
basert på tapte dagsverk og avtalte dagsverk. Det er dess-
uten ofte hensiktsmessig å skille på kjønn. For aggregerte 
serier finnes det to metoder å sesongjustere på, direkte og 
indirekte sesongjustering. Direkte sesongjustering betyr 
at den aggregerte serien først aggregeres med utgangs-
punkt i ujusterte tall og deretter sesongjusteres, mens 
 indirekte sesongjustering innebærer at komponentene 
 sesongjusteres først og deretter aggregeres.

X-12-ARIMA inneholder diagnostikk som skal gjøre 
det mulig å sammenligne kvaliteten på direkte og 
 indirekte sesongjustering, men det er ingen konkrete 
 anbefalinger om hvordan valget skal gjøres. Ifølge 
 Rodriguez (1997) vil det være små forskjeller på de to 
metodene hvis man aggregerer sesongkomponenten, 
trendkomponenten- og den  irregulære komponenten 
 additivt (se faktaboks under). Når man aggregerer kom-
ponentene multiplikativt, kan valget ha større betydning.

Ifølge Eurostats retningslinjer for sesongjustering er 
direkte sesongjustering å foretrekke med tanke på trans-

parens og presisjon, særlig når sesongmønsteret er relativt 
likt for delseriene (Eurostat 2009). Den indirekte metoden 
foretrekkes når delseriene har klart forskjellige sesong-
mønstre. Rodriguez anbefaler indirekte sesongjustering 
bare hvis delseriene har ulike sesongmønstre som kan 
forklares med forskjeller i atferd. Det er også verdt å 
merke seg at det bare er den indirekte metoden som sikrer 
at endringen i tidsserien fra forrige periode vil bli konsis-
tent for totalen og delseriene.

I figur 1-3 har vi sett at sesongmønsteret for tapte og 
avtalte dagsverk er forskjellig, og at det for tapte dagsverk 
er ulikt for kvinner og menn. Med så store datamengder 
som ligger til grunn, virker det sannsynlig at forskjellene 
skyldes grunnleggende ulikheter i atferd. På bakgrunn av 
dette, og at vi anser det som viktig med konsistens mel-
lom de sesongjusterte tallene totalt og for kvinner og 
menn, har vi valgt å sesongjustere indirekte. Det vil si at 
vi beregner sesongjusterte tall for kvinner og menn hver 
for seg både når det gjelder tapte dagsverk og avtalte 
dagsverk. Vi gjør deretter alle aggregeringer på grunnlag 
av de sesongjusterte tallene for komponentene.

Hvordan behandle mulige kalendereffekter?
Noe av det viktigste å ta hensyn til ved sesongjustering er 
kalendereffekter, det vil si effekter på statistikkvariabelen 
av at kalenderen varierer noe fra år til år. Det kan for 
 eksempel dreie seg om skuddår, når påsken faller, eller 
hvordan statistikkperiodene fordeler seg på ukedager. 
 X-12-ARIMA inneholder forhåndsdefinerte funksjoner 
for slike forhold, men disse er definert ut fra amerikanske 
forhold og inneholder ikke informasjon om norske hellig-
dager.

I sykefraværsstatistikken telles både tapte og avtalte 
dagsverk bare for vanlige arbeidsdager, det vil si hverda-
ger fra mandag til fredag. Tallene påvirkes dermed av 
hvor mange hverdager det er i kvartalet,3 noe som varierer 
fra år til år for ett og samme kvartal. For å kontrollere for 
dette har vi laget en variabel som angir antall hverdager i 
kvartalet som avvik fra gjennomsnittet for kvartalet. 
 Årsaken til at det er gjort slik, er at brukerdefinerte varia-
ble i X-12-ARIMA må være renset for sesongvariasjon og 
eventuell trend. Vi finner klart signifikante effekter av 
dette, og effektene er av forventet størrelse: Hvis antall 
hverdager i kvartalet øker med én, det vil si om lag 
1,6 prosent, øker antall tapte og avtalte dagsverk også 
med om lag 1,6 prosent.

For tapte dagsverk har vi også tatt med en variabel som 
angir antall «spesielle hverdager» i kvartalet, også her 

3  Dette ville ikke vært relevant hvis sykefraværsprosenten skulle 
sesongjusteres direkte, men er viktig når antall tapte og avtalte dagsverk 
sesongjusteres hver for seg.
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regnet som avvik fra gjennomsnittet for kvartalet. Dette 
er for å kontrollere for at tapte dagsverk antagelig er lavere 
på slike dager hvor mange har fri, enten man tar ut ferie, 
avspaserer eller får fri av arbeidsgiver. Det som er regnet 
som spesielle hverdager er «inneklemte» hverdager, hver-
dagene i påskeuka, samt julaften, romjulsdagene og 
 nyttårsaften hvis de faller på hverdager. Også her er 
 effektene signifikante og av rimelig størrelse: Hvis antall 
hverdager i kvartalet som er «spesielle» øker med én, går 
antall tapte dagsverk ned med om lag 0,5 prosent. Dette er 
en tredjedel av effekten vi fant av å få en ekstra hverdag i 
kvartalet, og kan derfor tolkes som at spesielle hverdager 
gir en tredjedel færre tapte dagsverk enn vanlige hverdager.

Videre er det som diskutert over grunn til å regne med 
at sykefraværsprosenten påvirkes av hvilket kvartal pås-
ken faller i. Den forhåndsdefinerte påskefunksjonen i X-

12-ARIMA er ikke hensiktsmessig for norske forhold. 
Effekter av helligdagene i påsken vil imidlertid fanges 
opp av variabelen for antall hverdager beskrevet over, og 
effekten på tapte dagsverk av de spesielle hverdagene i 
påskeuken vil fanges opp av variabelen for spesielle hver-
dager.

Det som ikke fanges opp av disse variablene er en 
eventuell effekt på avtalte dagsverk av at andelen som tar 
ut ferie i første og annet kvartal påvirkes av hvilket kvar-
tal påsken faller i. I sykefraværsstatistikken justeres nem-
lig avtalte dagsverk for ferie på grunnlag av andelen sys-
selsatte som i SSBs Arbeidskraftundersøkelse (AKU) 
oppgir å ha vært midlertidig fraværende fra arbeid i det 
aktuelle kvartalet. Vi har derfor laget en variabel for an-
delen sysselsatte som har ferie hvert kvartal, regnet som 
avvik fra gjennomsnittet for kvartalet. Her er det skilt på 
kjønn. Med denne variabelen vil vi kontrollere for sving-
ninger i hvilke kvartaler arbeidstakerne tar ut ferie uan-
sett om det er i forbindelse med påsken eller ikke. I praksis 
vil det bli kontrollert for både reelle svingninger og sving-
ninger som skyldes målefeil som følge av at AKU er en 
utvalgsstatistikk.4 Metoden kan diskuteres, blant annet er 
ikke variabelen renset for en eventuell trend i ferieuttaket. 
Resultatene er imidlertid klart signifikante, selv om esti-
matene er noe høyere enn forventet: Hvis andelen syssel-
satte som tar ut ferie et kvartal er ett prosentpoeng høyere 
enn gjennomsnittet for kvartalet, reduseres antall avtalte 
dagsverk med om lag 1,4 prosent. I utgangspunktet skulle 
man forvente at ett prosentpoengs økning i andelen med 
ferie ville gitt en økning i avtalte dagsverk på om lag én 
prosent. Siden det blir brukt flere variable som har med 
påske å gjøre, er det også vanskelig å se hva nettoeffekten 
blir av hvilket kvartal påsken faller i. Et grovt anslag 
 antyder at legemeldt fravær i første kvartal totalt sett øker 
med om lag én prosent når påsken faller i første i stedet 
for annet kvartal.

Influensa
Som nevnt har vi også tatt med en variabel for å kontrol-
lere for influensasvingninger. Den består av andelen tapte 
dagsverk hvor diagnosen er influensa (kode R80 i diagno-
sesystemet ICPC-2), regnet som avvik fra gjennomsnittet 
for kvartalet. Også her har vi skilt på kjønn. Vi har også 
prøvd å benytte alternative spesifikasjoner basert på antall 
sykefraværstilfeller med influensadiagnose eller alle  typer 
luftveisdiagnoser i stedet for bare diagnosekoden for 
 influensa, og fikk da svært like resultater.

Effektene av influensavariabelen viser seg å være klart 

4  Det er verdt å legge merke til at i AKU regnes hele referanseuken som 
ferie hvis det er oppgitt flere ulike årsaker til at man var fraværende i 
referanseuken. Dette gjør at andelen med ferie er noe overvurdert.

Sesongjustering steg for steg

 1.  Rette opp eventuelle feil i rådataene.
 2.  Velge om tidsserien skal log-transformeres. Dette er 

nødvendig hvis variansen ikke er stasjonær. Dersom 
log-transformasjon velges, må man bruke multipli-
kativ dekomponeringsmetode for sesongkomponen-
ten, trendkomponenten og den irregulære kompo-
nenten. Hvis ikke må additiv dekomponeringsmetode 
velges.

 3.  Identifisere en ARIMA-modell (tidsseriemodell) som 
passer til tidsserien. Dette er nødvendig for å kunne 
framskrive serien og dermed forbedre sesongjuste-
ringen av de nyeste observasjonene, og for å tilfreds-
stille betingelsene for regresjonsanalyse (se de neste 
to punktene).

 4.  Identifisere signifikante kalendereffekter ved hjelp 
av en regresjonsmodell med ARIMA-komponent.

 5.  Identifisere intervensjonseffekter, dvs. signifikante 
ekstremverdier, nivåskifter o.l. som har en kjent 
 årsak/tolkning (f.eks. en regelendring eller endring i 
statistikkgrunnlaget). Hvis det er spesielle forhold 
som påvirker tidsserien løpende og denne effekten 
kan tallfestes, er det et alternativ å benytte en konti-
nuerlig, brukerdefinert variabel.

 6.  Velge hvilke sesongfiltre (sesongmessig glidende 
gjennomsnitt) som skal benyttes. Alle kvartaler/
måneder behøver ikke ha samme sesongfilter.

 7.  Velge hvilket trendfilter (glidende gjennomsnitt) 
som skal benyttes.

 8.  Som standard legges intervensjonseffekter tilbake i 
serien når sesongkomponenten er trukket ut, men 
ikke kalendereffekter. Den sesongjusterte serien er 
dermed egentlig en sesong- og kalenderjustert serie. 
Men det er mulig å gjøre andre valg, som særlig kan 
være aktuelt for brukerdefinerte variable.

 9.  Vurdere om aggregerte serier skal sesongjusteres 
direkte eller indirekte.

10.  Gjennomgå kvalitetsmål og diagnostikk og vurdere 
om noen spesifikasjoner bør endres.
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signifikante, men også her er estimatene høyere enn man 
ved første øyekast skulle forvente: Hvis influensaandelen 
av tapte dagsverk et kvartal er ett prosentpoeng høyere 
enn gjennomsnittet for kvartalet, blir tapte dagsverk 2,0 
prosent høyere for kvinner og 1,7 prosent høyere for 
menn. Dette er imidlertid ikke så urimelig, siden en del 
personer med influensa kan ha fått registrert en annen 
luftveisdiagnose enn influensa (f.eks. akutt øvre luftveis-
infeksjon). Når vi bytter ut influensavariabelen med en 
variabel som inkluderer alle luftveisdiagnoser, reduseres 
effekten til 1,5 prosent for kvinner og  1,2 prosent for 
menn. Dette er fortsatt høyere enn forventet, men kan 
muligens forklares med at noen personer med andre 
 lidelser blir sykmeldt eller får forlenget et allerede på-
begynt  sykefravær på grunn av frykt for influensasmitte, 
og at fraværet da registreres med en annen diagnose enn 
luftveislidelser. Tallene indikerer i så fall at dette er 
 vanligere blant kvinner enn menn.

Nivåskiftet i 2004
Eurostats retningslinjer for sesongjustering anbefaler at 
man kontrollerer for «intervensjoner», det vil si ekstrem-
verdier, nivåskifter og lignende som er signifikante og har 
en klar årsak eller tolkning. Vi har derfor benyttet 
 X-12-ARIMAs maskinelle søk etter ekstremverdier, men 
den eneste som var klart signifikant ved standard signifi-
kansnivå og dessuten har en klar tolkning er det nevnte 
nivåskiftet fra tredje kvartal 2004. Siden de sesong-
justerte tallene også viser en nedgang i de to kvartalene 
før dette, testet vi også en funksjon kalt «rampe» (gradvis 
nivåskift). Denne er imidlertid per definisjon lineær og 
forutsetter dermed en like stor nedgang i alle tre kvar-
talene. Av denne grunn ga nivåskift bedre føyning i 
 regresjonsmodellen. Hvilken av disse spesifikasjonene 
som velges ser imidlertid ikke ut til å ha betydning for 
endringen i de sesongjusterte tallene fra annet til tredje 
kvartal 2004.
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