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UTVIKLINGEN PÅ ARBEIDSMARKEDET

Sammendrag
Veksten i norsk økonomi bremset opp i fjerde kvartal i fjor, i takt med svekkete konjunkturer 
internasjonalt. Sysselsettingen falt i samme periode og ledigheten økte, ifølge Arbeidskraftsun-
dersøkelsen. Den registrerte ledigheten var imidlertid ganske stabil mot slutten av 2012, men 
har vist en moderat økning i løpet av årets første kvartal.

Internasjonalt er ikke de økonomiske utsiktene framover lyse. Norges viktigste handelspart-
nere vil fortsatt være i resesjon i år eller ha en lav vekst. Dette vil påvirke den økonomiske 
utviklingen i Norge, og vi forventer at veksten i fastlandsøkonomien vil bli lavere i år enn i fjor. 
For 2014 venter vi at veksten internasjonalt tar seg noe opp, og dette vil bidra til at veksten i 
Fastlands-Norge også blir noe sterkere.

I Norge vil den økonomiske utviklingen framover føre til at etterspørselen etter arbeidskraft 
vil bli noe lavere i år enn tidligere antatt. Vi forventer likevel at sysselsettingen vil fortsette å 
øke både i år og neste år. Arbeidsstyrken vil også vokse de to nærmeste årene. NAV anslår at 
antallet registrerte ledige vil øke noe i løpet av 2013, og bli på 69 000 i snitt. I 2014 forventer 
vi 70 000 registrerte ledige i snitt.
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Industriproduksjonen i euroområdet har vist en 
nedadgående trend siden høsten 2011. Denne trenden 
har imidlertid flatet ut i årets to første måneder, men 
det er ingen klare tegn på en snarlig oppgang.

Høy ledighet i Europa
Den negative økonomiske utviklingen i euroområdet 
gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet. Sysselsettingen i 
eurosonen har nå falt i fem kvartaler på rad, og 
ledigheten er stadig økende. I februar lå ledigheten 
på 12 prosent, og for unge under 25 lå den på hele 
23,9 prosent. Ledigheten er dobbelt så høy i land 
som Spania og Hellas, med over 26 prosent av 
arbeidsstyrken. For unge under 25 år er ledigheten på 
hele 55,7 prosent i Spania og 58,4 prosent i Hellas.

Utsiktene i Europa
Uroen knyttet til statsgjeldskrisen i eurosonen 
minsket mot slutten av 2012. Selv om enda et 
euroland, Kypros, nylig har fått innvilget en red-
ningspakke, ser ikke dette ut til å ha ført til en økt 
frykt for et sammenbrudd i euroområdet. Irland og 
Portugal vil sannsynligvis få forlenget fristene for 
tilbakebetaling av mottatt krisehjelp, noe som vil gi 
disse landene litt mer rom i utformingen av finanspo-
litikken. De økonomiske utsiktene for de mest gjelds-
utsatte landene i euroområdet er imidlertid fortsatt 

Utviklingen internasjonalt
Den økonomiske utviklingen blant Norges viktigste 
handelspartnere forverret seg mot slutten av fjoråret. 
Veksten i USA stoppet opp i fjerde kvartal 2012, 
mens i eurosonen og for EU-landene samlet ble 
nedgangen i bruttonasjonalproduktet (BNP) større 
enn i de foregående kvartalene. For eurolandene var 
dette det femte kvartalet på rad med fall i BNP.

Fortsatt resesjon i eurosonen
Sesongjusterte tall fra Eurostat viser at BNP i euroso-
nen falt med 0,6 prosent i fjerde kvartal 2012. 
Resesjonen i eurosonen forsterket seg dermed i 
fjorårets siste kvartal, med den kraftigeste nedgangen 
i BNP siden 2009. BNP-fallet var sterkest i de 
gjeldstyngede landene i Sør-Europa, men også 
eurosonens to største økonomier, Frankrike og 
Tyskland, opplevde et betydelig fall i produksjonen. 
For EU-landene utenfor eurosonen var utviklingen i 
BNP i fjerde kvartal 2012 også svak. I Storbritannia 
falt BNP med 0,3 prosent, og i Sverige ble det null 
vekst (figur 1).

I eurosonen bidro både en nedgang i det private 
konsumet og en nedgang i bruttoinvesteringer til 
BNP-fallet i fjerde kvartal. Siden fjerde kvartal 2011 
har investeringene i eurosonen falt med 5 prosent. 

Figur 1. kvartalsvis vekst i bnp blant norges viktigste handelspartnere. sesongjusterte tall. prosent

Kilde: eurostat
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konsumet eller investeringene i nærmeste framtid. Vi 
forventer en mer positiv utvikling i USA enn i 
eurosonen framover. Dersom budsjettkuttene som nå 
har trådt i kraft blir stående vil imidlertid dette 
dempe veksten. Det er også usikkert hvordan et 
budsjettforlik eventuelt vil se ut og virke på økono-
mien. I tillegg er arbeidsledigheten og gjelden i 
husholdningene fortsatt høy. Europa og USA er 
Norges viktigste handelspartnere, og den økonomis-
ke utviklingen vi forventer i disse landene vil derfor 
innebære en lavere utenlandsk etterspørsel etter 
norske varer og tjenester.

Utviklingen i Norge
Solid BNP-vekst i 2012
Tall fra nasjonalregnskapet viser at veksten i BNP 
for Fastlands-Norge1 tiltok i 2012 og ble på 3,5 
prosent. Økt produksjon i bygge- og anleggsvirksom-
het bidro mest til oppgangen. Vekst i kraftproduksjon 
og innen akvakultur bidro også positivt. Bruttopro-
duktet i industrien økte med 2,4 prosent i fjor, men 
det var store næringsvise forskjeller. Det var vekst 
innen næringsmiddelindustri, verftsindustri og 
produksjon av metallvarer og maskiner, mens 
produksjonen av råvarer og tradisjonelle eksportvarer 
falt. Produksjonen i tjenestenæringene hadde også en 
positiv vekst i 2012, mens en svak vekst i bruttopro-
dukt i offentlig forvaltning dempet oppgangen i 
Fastlands-BNP.

Svak utvikling i økonomien i fjerde kvartal
Den kvartalsvise utviklingen i BNP for Fast-
lands-Norge viser imidlertid at veksten avtok mot 
slutten av fjoråret. Ifølge sesongjusterte tall fra nasjo-
nalregnskapet (KNR), økte Fastlands-BNP med 0,3 
prosent i fjerde kvartal 2012. Veksttakten ble dermed 
mer enn halvert sammenliknet med de tre foregående 
kvartalene. De fleste makroøkonomiske hovedstør-
relser hadde enn svakere utvikling mot slutten av 
2012, og bidro til å dempe oppgangen i fastlandsøko-
nomien i fjerde kvartal (tabell 1).

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

svake. Disse landene gjennomfører stadig store kutt 
og innstramminger i de offentlige budsjettene, noe 
som bidrar til fall i produksjonen. Ledigheten er 
veldig høy og fortsetter å øke, noe som i sin tur fører 
til lavere skatteinntekter og økte offentlige utgifter til 
sosiale stønader. Dette, sammen med fortsatt høye 
renter på statsobligasjonene til disse landene, gjør det 
svært vanskelig for dem å redusere gjeldsbyrden.

Svak vekst i USA
I USA bremset veksten i bruttonasjonalproduktet opp 
i fjerde kvartal 2012. Det var særlig en nedgang i 
offentlige forbruk og investeringer, sammen med et 
fall i eksporten, som bidro til oppbremsingen. Det 
var likevel noen positive tegn i den økonomiske 
utviklingen. Det private forbruket fortsatte å vokse i 
fjerde kvartal i fjor, og det var også en vekst i både 
boliginvesteringene og bruttoinvesteringene i fast 
realkapital. Dette var det femte kvartalet på rad med 
høy vekst i boliginvesteringene, og det tyder på at 
bunnen er passert for det amerikanske eiendomsmar-
kedet. Utviklingen på arbeidsmarkedet var imidlertid 
svak i årets første kvartal. Arbeidsledigheten falt til 
7,6 prosent av arbeidsstyrken i mars, men det skyldes 
at mange trakk seg helt ut av arbeidsmarkedet og at 
yrkesdeltakelsen falt ytterligere. USAs sentralbank, 
Federal Reserve (FED), har erklært at den vil føre en 
ekspansiv pengepolitikk til arbeidsledigheten faller 
til 6,5 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig har 
finanspolitikken blitt kraftig strammet inn, da 
automatiske kutt i landets offentlig budsjett for 2013 
trådde i kraft 1. mars på grunn av uenighet i Kon-
gressen. Det foregår fortsatt forhandlinger om et nytt 
budsjettforslag for 2013. Det er imidlertid usannsyn-
lig at enighet om et nytt budsjett blir oppnådd uten 
en innstramming i amerikansk finanspolitikk.

NAV forventer lavere  
etterspørsel etter norske varer
NAV forventer at den økonomiske utviklingen 
internasjonalt vil bli svak i år og neste år, selv om 
utsiktene for 2014 tyder på en viss forbedring. Vi 
venter et fall i produksjonen i eurosonen i 2013. De 
store budsjettkuttene mange euroland gjennomfører 
er en viktig årsak til dette. Med vedvarende høy 
arbeidsledighet og dårlig tilgang på kreditt, venter vi 
heller ikke noen vesentlig oppgang i det private 
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Fortsatt rekordhøye oljeinvesteringer
Den høye veksttakten i oljeinvesteringene fortsatte i 
fjor, og de ble 14,4 prosent høyere enn i 2011. SSBs 
investeringsstatistikk for olje- og gassvirksomhet 
tyder på høye investeringer også i 2013. Selv om 
anslaget for oljeinvesteringer i 2013 har blitt noe 
nedjustert i første kvartal i år, er det fortsatt rekord-
høyt og innebærer en vekst på nesten 7 prosent i 
forhold til tilsvarende tall fra 2012, og målt i løpende 
priser. Vi legger til grunn i vår prognose at veksttak-
ten i petroleumsinvesteringene vil avta i 2013 og 
2014 sammenliknet med 2012. Nivået på investerin-
gene vil imidlertid være rekordhøyt i år og neste år, 
og dermed vil etterspørsel etter investeringsvarer og 
tjenester til oljeindustrien også forbli høy.

Selv om samlet eksport økte med 2,2 prosent i 2012, 
falt den i andre halvår. Både i tredje og fjerde kvartal 
kunne den største delen av nedgangen tilskrives fallet i 
eksporten av råolje og naturgass, som utgjør i overkant 
av 40 prosent av samlet eksport. I fjerde kvartal var det 
i tillegg et fall på 1,4 prosent i eksporten av tradisjonelle 
varer, som utgjør cirka en tredel av eksporten i alt. Dette 
fallet må sees i sammenheng med den svake utviklin-
gen i internasjonal økonomi, særlig i Europa og USA, 
mot slutten av 2012. Nesten 80 prosent av norsk eksport 
av tradisjonelle varer går til disse landene. Vi venter at 
fortsatt svak utvikling internasjonalt, lavere etterspørsel 
fra Norges viktigste eksportmarkeder, samt svakere 
konkurranseevne som følge av sterk krone og høyere 
lønnsvekst enn hos våre konkurrenter, vil gi lav eks-
portvekst i år og neste år.

Tabell 1. Utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser. årlig vekst og sesongjustert kvartalsvis vekst. prosent

2011 2012
1. kv.  
2012

2. kv.  
2012

3. kv.  
2012

4. kv.  
2012

bruttonasjonalprodukt 1,2 3,2 1,3 0,8 -0,6 0,4

bruttonasjonalprodukt fastlands-norge 2,5 3,5 1 0,7 0,8 0,3

konsum i husholdninger 2,5 3 0,8 1 0,8 0,3

¬ varekonsum 1,3 2,1 0,5 1,5 -0,1 -0,1

¬ tjenestekonsum 2,4 3 0,8 0,6 1,1 0,6

konsum i offentlig forvaltning 1,8 2,1 0 1,3 0,2 0,1

bruttoinvestering i fast realkapital 7,6 8,1 3,9 1,3 2,8 1

¬ Utvinning og rørtransport 14,1 14,4 3,8 5,2 0,4 5

¬ fastlands-norge 8,5 3,9 2,5 0,4 4 -0,6

¬¬næringer 3,5 2,7 4,1 0,9 0,2 -2,2

¬¬¬ industri og bergverk 4,5 -0,9 2,9 7,1 -15,8 0,9

¬¬¬ Annen vareproduksjon 8,4 4,5 8,1 -4 1 3,9

¬¬¬tjenester 1,5 2,6 2,7 1,7 3,4 -5,2

¬¬ boliger (husholdninger) 21,9 7,4 -1,3 3,5 6,8 0,1

¬¬ offentlig forvaltning 2,2 1,4 4,9 -5,2 7,7 1,4

eksport i alt -1,8 2,2 5,1 0,4 -3,5 -0,1

¬ tradisjonelle varer 0 2,6 5,2 -0,4 0,6 -1,4

¬ råolje og naturgass -6,2 0,9 6,7 1,6 -6,8 -1,8

import i alt 3,8 3,3 0,4 1,7 -0,2 1,3

¬ tradisjonelle varer 3,6 2,1 1,1 0,3 0,6 -0,8

Kilde: nasjonalregnskapet
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Vekst i privat konsum
Veksten i det private konsumet bremset opp i fjerde 
kvartal i fjor. Da privat konsum utgjør i overkant av 
halvparten av Fastlands-BNP, var dette et viktig 
bidrag til oppbremsingen i fastlandsøkonomien mot 
slutten av fjoråret. I løpet av 2012 var det en solid 
vekst i tjenestekonsumet som bidro til at privat 
konsum ble 3 prosent høyere i 2012 enn i 2011. 
Varekonsumet, som utgjør omtrent halvparten av 
privat konsum, gikk derimot noe ned, og dempet 
dermed veksten i samlet privat forbruk. Ifølge 
sesongjusterte tall fra SSBs varekonsumindeks, har 
varekonsumet hatt en vekst i årets to første måneder, 
men er noe lavere enn det var på samme tid i fjor. På 
tross av en svak vekst i fjerde kvartal, økte real-
lønnsinntektene med 5,2 prosent i 2012. Dette bidro 
til en vekst i disponibel realinntekt på 4 prosent. 
Veksten i disponibel inntekt i 2012 var også høyere 
enn veksten i konsumutgiftene, slik at sparingen gikk 
opp i 2012. Målt som andel av disponibel inntekt, var 
spareraten på 8,8 prosent i fjor, noe som er veldig 
høyt historisk sett. Vi forventer at den høye sparin-
gen som har vært de siste årene, sammen med videre 
inntektsvekst og lave realrenter, gir grunn til høy 
konsumvekst i 2013 og 2014.

Lav vekst i offentlig  
konsum mot slutten av 2012
Veksten i offentlige konsum og investeringer brem-
set i fjorårets siste kvartal og bidro også til å dempe 
oppgangen i Fastlands-BNP. En høy vekst i andre 
kvartal i fjor bidro likevel til en samlet vekst i 
offentlig konsum på 2,1 prosent i 2012. Offentlige 
investeringer ble 1,4 prosent høyere i 2012 enn i 
2011, en svakere økning enn året før. I vår prognose 
legger vi til grunn samme utvikling i offentlige 
utgifter som angitt i Nasjonalbudsjettet 2013, der det 
ventes en vekst i offentlig konsum på 2,1 prosent og 
en vekst i offentlige investeringer på 2,8 prosent i år.

Antatt lavere vekst i 2013 enn i 2012
Utviklingen i fastlandsøkonomien i fjerde kvartal 
2012 ble svakere enn det vi hadde lagt til grunn i vår 
forrige prognose. Særlig veksten i næringsinvesterin-
gene ble lavere enn forventet. Veksten i boliginveste-
ringene og i eksport av tradisjonelle varer utviklet 

Den sterke veksten i oljeinvesteringene bidro til at de 
samlede investeringene i fast realkapital vokste med 
8,1 prosent i 2012. Veksten i de samlede bruttoinves-
teringene avtok imidlertid i løpet av fjoråret i takt 
med utviklingen i fastlands-investeringene, som 
utgjør to tredeler av totalen, og som endte med et fall 
på 0,6 prosent i fjerde kvartal. Fastlands-investerin-
ger er summen av næringsinvesteringer, boliginves-
teringer og offentlige investeringer, og disse tre 
størrelser hadde en svakere utvikling mot slutten av 
2012.

Lavere vekst i næringsinvesteringene
Veksten i næringsinvesteringene ble stadig lavere i 
løpet av fjoråret. I fjerde kvartal gikk næringsinves-
teringene ned med 2,2 prosent, ifølge sesongjusterte 
KNR-tall. Et fall i tjenesteinvesteringene på 5,2 
prosent var det viktigste bidraget til denne nedgan-
gen. Industriinvesteringene utviklet seg også svakt i 
fjerde kvartal, og økte med kun 0,9 prosent, etter et 
kraftig fall i tredje kvartal. Ifølge SSB viser anslaget 
for industriinvesteringer i 2013 en nedgang på 7 
prosent sammenliknet med tilsvarende tall fra første 
kvartal i fjor. Vi forventer at industriinvesteringene 
vil utvikle seg negativt også i år og vokse svakt neste 
år. En bedre utvikling i tjenesteinvesteringer og 
investeringer i annen vareproduksjon, hovedsakelig 
på grunn av høyere investeringer innen kraftproduk-
sjon og bygge- og anleggsvirksomhet, vil likevel 
bidra til at næringsinvesteringer samlet utvikler seg 
mer positivt.

Fortsatt høye boliginvesteringer
Boliginvesteringsveksten bremset opp i fjerde kvartal 
2012, og bidro til en svakere utvikling i investeringe-
ne i Fastlands-Norge. Nivået på boliginvesteringene 
var 7,4 prosent høyere i 2012 enn året før. I årets to 
første måneder ble det gitt igangsettingstillatelse på 
nesten 35 prosent flere boliger enn i samme periode 
året før, og SSBs ordrestatistikk for bygge- og 
anleggsnæringen tyder på fortsatt høye boliginveste-
ringer framover. Tall fra SSBs byggearealstatistikk 
viser imidlertid at byggeaktiviteten har gått noe ned 
de siste par månedene. Vi venter at boliginvesterin-
gene vil fortsette å øke i 2013 og i 2014, men i en 
noe svakere takt enn i fjor.
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nedgang på 1 000 i tredje kvartal. I løpet av første 
kvartal i år har bruttoledigheten og antallet helt 
ledige økt med henholdsvis 1 000 og 1 300 personer.

NAVs prognose for  
sysselsetting og ledighet
I vår prognose legger vi til grunn en svakere vekst i 
norsk økonomi i år enn i fjor, samt at BNP-veksten 
vil ta seg moderat opp i 2014. Vi forventer at ar-
beidsmarkedet vil følge utviklingen i realøkonomien. 
I vårens bedriftsundersøkelse er nettoandelen av 
bedrifter som venter økt bemanning de neste 12 
månedene på samme nivå som for ett år siden, og 
resultatene3 herfra tyder på at bedriftslederne har 
nøkterne sysselsettingsforventninger i år. Vi forventer 
at den gjennomsnittlige årsveksten i sysselsettingen 
blir lavere i år enn fjor, og at det i gjennomsnitt vil 
være cirka 28 000 flere sysselsatte i år enn i fjor, målt 
ved AKU. Da nivået på den sesongjusterte sysselset-
tingen i begynnelsen av 2013 er nær gjennomsnittet 
for 2012, innebærer vår prognose likevel at det vil 
være en høy vekst i sysselsettingen gjennom året. Vi 
forventer at veksttakten fra 2013 vil fortsette i 2014, 
og at det i gjennomsnitt vil være nesten 50 000 flere 
sysselsatte enn året før (figur 2).

Vi legger også til grunn at befolkningen i yrkesaktiv 
alder vil vokse i år og neste år som anslått ved 
middelalternativet i SSBs befolkningsframskriving. 
At bedringen i arbeidsmarkedet stoppet opp mot 
slutten av fjoråret, tror vi vil medføre at yrkesdelta-
kelsen vil holde seg på samme nivå som i 2012, 
mens vi forventer en økning i 2014. I gjennomsnitt 
anslår vi det vil være 35 000 flere personer i arbeids-
styrken i år enn i fjor, og at antallet vil øke med nær 
50 000 i 2014. Gitt størrelsen på arbeidsstyrken i 
begynnelsen av 2013, justert for normale sesongvari-
asjoner, innebærer vår prognose at arbeidsstyrken vil 
vokse i omtrent samme takt som i fjor gjennom 
prognoseperioden. AKU-arbeidsledigheten følger 
utviklingen i sysselsetting og arbeidsstyrke fra AKU. 

3 for mer om resultatene fra vårens bedriftsundersøkelse og 
modellen vi benytter for å estimere sysselsettingsveksten fra 
disse resultatene, se artikkelen bedriftsundersøkelsen våren 
2013.

seg også noe svakere enn forventet. Utgangspunktet 
for den økonomiske utviklingen i Fastlands-Norge i 
år og neste år er dermed lavere enn først antatt. 
Dette, sammen med dårligere utsikter for utviklingen 
i eksport av tradisjonelle varer og næringsinvesterin-
ger, gjør at vi forventer en lavere vekst i Fastlands- 
BNP i 2013 enn i 2012. Bedrede konjunkturer 
internasjonalt forventer vi vil bidra til at BNP-vek-
sten i Fastlands-Norge tar seg noe opp i 2014.

Utviklingen på arbeidsmarkedet
Svakere vekst i sysselsettingen  
mot slutten av 2012
Oppbremsingen i norsk økonomi i fjerde kvartal i 
fjor gjenspeilet seg på arbeidsmarkedet. Sesongjus-
terte tall fra KNR2 viser at veksten i antall sysselsatte 
sank fra cirka 18 000 i snitt de to første kvartalene i 
fjor til 8 000 i siste kvartal. Tall fra SSBs arbeids-
kraftundersøkelse (AKU) viser at sysselsettingen falt 
med 3 000 fra tredje til fjerde kvartal, korrigert for 
sesongvariasjoner. Denne nedgangen er innenfor 
AKUs feilmargin, men tyder på en oppbremsing i 
sysselsettingsveksten. Samtidig viser AKU-tallene en 
økning i arbeidsledigheten fra tredje til fjerde kvartal, 
mens veksten i arbeidsstyrken avtok og var lavere 
enn veksten i befolkningen i arbeidsfør alder. Yrkes-
deltakelsen i fjerde kvartal var på 71 prosent av 
befolkningen mellom 15 og 74 år, 0,3 prosentpoeng 
lavere enn i fjerde kvartal 2011. Både nasjonalregn-
skapet og AKU viser en utvikling som tyder på at 
arbeidsmarkedet svekket seg mot slutten av 2012 og 
inn i 2013.

Oppgang i registrert ledighet de siste månedene
Også den registrerte arbeidsledigheten viste en 
svakere utvikling i fjerde kvartal enn i tredje kvartal, 
selv om den har holdt seg langt mer stabil enn 
tilsvarende AKU-tall. Ifølge sesongjusterte tall 
stoppet nedgangen i bruttoledigheten opp i fjerde 
kvartal, og antallet helt ledige økte med 600, etter en 

2  sysselsettingen i nasjonalregnskapet inkluderer sysselsatte på 
korttidsopphold som ikke er registrert bosatte i norge og 
sysselsatte i utenrikssjøfart, mens sysselsettingen ifølge ssbs 
arbeidskraftundersøkelse inkluderer bare sysselsatte som 
registrert bosatte. det er derfor et avvik mellom de to målene.
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Figur 2. Utviklingen i sysselsettingen og arbeidsstyrken ifølge AkU. 1 000 personer. sesongjusterte tall

Kilde: AkU og nAv

Figur 3. Utviklingen i bruttoledigheten, registrerte helt ledige og ledige ifølge AkU. sesongjusterte tall

Kilde: AkU og nAv
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Vi forventer derfor at ledigheten ifølge AKU vil øke 
med cirka 7 000 i gjennomsnitt i år, fulgt av en liten 
nedgang neste år, slik at antallet ledige går noe ned i 
løpet av prognoseperioden, justert for sesongvaria-
sjoner (figur 3). Vi venter at svekkelsen på arbeids-
markedet vil vises i utviklingen i den registrerte 
ledigheten i år, og at den registrerte ledigheten derfor 
vil øke gjennom de neste månedene. Neste år venter 
vi at antall ledige vil følge samme utvikling som 
AKU-ledigheten og dermed falle noe gjennom året. 
Vi anslår at det i gjennomsnitt vil være 69 000 
registrerte helt i ledige i 2013 og 70 000 i 2014.

Bransjevise forskjeller
De siste årene har den todelte utviklingen i industrien 
fortsatt. Oljerelatert industri opplever økt ordretil-

gang og økt produksjon, mens papirindustri, metal-
lindustri og annen tradisjonell eksportindustri 
opplever det motsatte. Vår prognose innebærer at 
todelingen i industrien vil fortsette. Dette vil også 
kunne innebære at sysselsetting innen tradisjonell 
industri faller framover, mens oljerelatert industri 
fortsatt vil etterspørre mye arbeidskraft.

De siste månedene er det blant bygge- og anleggsar-
beidere at ledigheten har økt mest, når man korrige-
rer for sesongvariasjoner. Selv om boligbyggingen er 
på et langt høyere nivå enn i samme periode i fjor, 
har den flatet ut og gått noe ned de siste månedene. 
Igangsetting av næringsbygg har også vært avtakende 
de siste månedene. Vi venter imidlertid at bolig-
investeringene vil øke utover prognoseperioden. I 
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tillegg vil det være en god utvikling innenfor anleggsbransjen på grunn av store samferdselsprosjekter som 
vil bli iverksatt framover. Dette vil bidra til at ledigheten innen bygge- og anleggsarbeid etter hvert vil 
stabilisere seg og gå noe ned igjen.

Tabell 2. nAvs prognose for gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2013 og 2014. faktiske tall for 2011 og 2012.

2011 2012 2013 2014

registerte helt arbeidsledige 69 395 65 700 69 000 70 000

registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,7 % 2,5 % 2,6 % 2,6 %

Arbeidsledige, AkU i prosent av arbeidsstyrken 3,3 % 3,2 % 3,4 % 3,3 %

Kilde: nAv

Tabell 3. årlig endring i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige. faktiske tall for 2011 og 2012.

2011 2012 2013 2014

Arbeidsstyrke (AkU) 1,0 % 1,8 % 1,3 % 1,7 %

sysselsatte (AkU) 1,4 % 1,9 % 1,1 % 1,8 %

AkU arbeidsledige -8,5 % 0,0 % 7,8 % -0,9 %

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

Kilde: nAv

Tabell 4. befolkning i yrkesaktivalder, arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledighet 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

befolkning 15–74 år 3 397 000 3 445 000 3 505 000 3 559 000 3 618 000 3 680 000 3 743 000

Arbeidsstyrken 2 446 000 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 602 000 2 629 000 2 677 000

sysselsatte 2 362 000 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 508 000 2 543 000 2 592 000

yrkesdeltakelsen 72,0 % 72,8 % 73,9 % 72,8 % 71,9 % 71,4 % 71,5 %

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

registrerte arbeidsledige 62 923 46 062 42 521 69 267 74 643 69 395 65 700

Kilde: NAV

Endringer fra forrige prognose
i prognosen i Arbeid og velferd 1/2013 ventet vi at det i 
gjennomsnitt ville være 64 000 helt ledige i år, og at dette 
ville falle til 60 000 i 2014. vi har oppjustert vår prognose 
for den registrerte ledigheten for begge årene, mens både 
veksten i arbeidsstyrken og sysselsettingen vi nå anslår er 
lavere enn i vår forrige prognose. bakgrunnen for dette er 
at utviklingen i internasjonal økonomi har vært noe sva-
kere enn vi forventet, både i europa og UsA. i tillegg har 
igangsettingen av nye boliger flatet ut, og utviklet seg noe 
svakere enn ventet. vi har derfor nedjustert veksten i boli-
ginvesteringene noe i vår siste prognose. norske banker 
har nylig økt utlånsrentene, og dette lå derfor heller ikke 

inne i forrige prognose. dette bidrar til å dempe veksten i 
norsk økonomi. i sum gjør dette at vi regner med å få en 
liten økning i ledigheten i år, og ikke en liten nedgang som 
vi antok i forrige prognose. vi forventer fortsatt at den 
økonomiske veksten vil ta seg noe opp internasjonalt og i 
norge, og at arbeidsledigheten i norge vil gå noe ned igjen 
i 2014. ettersom vi nå har lagt inn en økning i ledigheten 
gjennom 2013 og ikke en nedgang, går vi inn i 2014 med 
høyere arbeidsledighet enn vi hadde ved inngangen av 
2013. det gjør at det i gjennomsnitt vil være litt flere helt 
ledige i 2014 enn i 2013, selv om vi anslår at ledigheten 
går ned gjennom året.



11

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//   NAVs bedriftsundersøkelse 2013

Sammendrag
I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer 
arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene har til utviklingen i bemanningen fremover. 
Dette gir oss svar på hvor mange arbeidstakere Norge mangler våren 2013, fordelt på næringer, 
yrker og geografisk. I tillegg kan vi estimere forventet sysselsettingsvekst ut fra den historiske 
sammenhengen mellom bedriftenes forventinger og faktisk vekst i sysselsettingen.

Mangelen på arbeidskraft våren 2013 er estimert til 32 200 personer. Det er 4 500 færre enn 
på samme tid i fjor, og kan tyde på en noe lavere etterspørsel etter arbeidskraft i år. Helse- og 
sosialtjenester er næringen med størst mangel på arbeidskraft, og det gjelder spesielt for virk-
somheter i Nord-Norge. Bedriftene oppgir størst mangel på personer innen helse-, pleie- og om-
sorgsyrker, i alt 6 000 personer. Det mangler også 4 600 personer innen ingeniør- og IKT-fag.

25 prosent av virksomhetene venter å ha en høyere bemanning om ett år. Det er like mange 
som i fjorårets undersøkelse. 11 prosent venter å ha lavere bemanning. Dette gir en estimert 
sysselsettingsvekst i 2013 på 0,9 prosent, som er lavere enn sysselsettingsveksten de to fore-
gående årene. Bedriftene innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, samt 
i bergverksdrift og utvinning har høyest andel som venter sysselsettingsvekst. Også innen den 
oljerelaterte industrien er forventningene høye, mens annen industri har lave forventninger. 
Geografisk er det i Oslo og Hordaland at flest bedrifter venter å oppbemanne.

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013
Av Kari-Mette Ørbog

Takk til Eugenia Vidal-Gil for estimeringen av 
likningen til å predikere sysselsettingsvekst. Takk til 
Johannes Sørbø for utforming og tolkning av tabell 2.
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månedene. I alt svarte 15 prosent av bedriftene at de 
har opplevd rekrutteringsproblemer. Av disse 
bedriftene svarte 58 prosent at det skyldes at de ikke 
hadde lyktes med å rekruttere arbeidskraft, mens 42 
prosent svarte at de har ansatt noen med annen eller 
lavere formell kompetanse enn de søkte etter. 
Bedriftene med rekrutteringsproblemer blir bedt om 
å oppgi om problemene skyldes for få søkere, eller 
om det har andre årsaker. 79 prosent oppga at mangel 
på søkere var årsaken til rekrutteringsproblemene. 
Resultatene i år er nesten identiske med fjorårets, noe 
som tyder på at det verken har vært en forbedring 
eller forverring i bedriftenes muligheter til å få tak i 
kvalifisert arbeidskraft.

Mangel på arbeidskraft
På bakgrunn av bedriftenes besvarelser har NAV 
estimert mangelen på arbeidskraft våren 2013 til 
32 200 personer. Det er 4 500 færre enn på samme 
tid i fjor. Både SSB og NAVs statistikk viser en 
nedgang i antall ledige stillinger fra 2011 til 2012, og 
NAVs statistikk indikerer at dette kan ha fortsatt i 

Innledning
NAV gjennomfører årlig to spørreundersøkelser blant 
et representativt utvalg av landets offentlige og private 
virksomheter. Undersøkelsen gir innsikt i etterspørsels-
siden på arbeidsmarkedet, og om næringslivets og 
offentlige virksomheters behov for ulike typer arbeids-
kraft. Hensikten er todelt. Det ene formålet er å presen-
tere et øyeblikksbilde over etterspørselen etter arbeids-
kraft, både geografisk og næringsvis. Kunnskap om 
hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har problemer 
med å få tak i er viktig for at NAV skal kunne yte god 
service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Denne 
kunnskapen er også nyttig for utdanningsmyndigheter 
og personer som skal velge en utdanning.

Det andre målet med undersøkelsen er å kartlegge 
det fremtidige behovet for bemanning, også her både 
geografisk og næringsvis. NAVs sysselsettingsbaro-
meter viser om bedriftene venter å oppbemanne, 
nedbemanne eller om de venter et stabilt antall 
ansatte det kommende året. Bedriftenes forventnin-
ger til fremtidig sysselsetting tar temperaturen i 
arbeidsmarkedet og gir en pekepinn på hvilken 
utvikling vi kan vente oss i månedene som kommer.

NHO, Manpower og Norges Bank gjennomfører 
jevnlig undersøkelser om bedriftenes sysselsettingsfor-
ventinger og kapasitetsutnyttelsen i ulike næringer og 
landsdeler. NAVs bedriftsundersøkelse skiller seg fra 
disse undersøkelsene med å presentere estimert mangel 
på arbeidskraft i de ulike yrkesgruppene og næringene. 
I fjor ble både spørreskjema, innsamlingsmetode og 
estimeringsmodell i undersøkelsen endret (se Jacobsen 
og Sørbø 2012). Årets undersøkelse er utført på samme 
måte som fjorårets. Dataene er hentet fra Bedrifts- og 
foretaksregisteret (Enhetsregisteret). 12 208 virksomhe-
ter har svart på undersøkelsen, og det gir en svarprosent 
på 66. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 4. 
februar til 12. mars 2013.

Hovedtendenser
Rekrutteringsproblemer
Rekrutteringsproblemer er her definert som at en 
bedrift har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller 
har måttet ansette noen med annen formell kompe-
tanse enn det de søkte etter i løpet av de siste tre 

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

Datainnsamlingen i de to undersøkelsene er også ulik. I 
vårundersøkelsen har NAVs fylkeskontorer ansvaret for 
datainnsamlingen. Denne undersøkelsen foregår gjen-
nom postal og elektronisk innsamling, men fylkene kan 
også benytte telefon eller bedriftsbesøk for å innhente 
svar. I undersøkelsen høsten 2012 sto Opinion for 
datainnsamlingen, og utsending av spørreskjema fore-
gikk både postalt og per e-post. Dette kan påvirke både 
hvem som svarer og hva som svares, og vil dermed 
også bidra til at resultatene fra de to undersøkelsene 
ikke kan sammenlignes med hverandre.
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arbeidskraft. Standardavviket er estimert til i 
underkant av 1 500 personer, hvilket betyr at det 
med 95 prosents sannsynlighet mangler mellom 
29 300 og 35 100 personer. Størrelsen på usikkerhe-
ten totalt og de forskjellige næringene og fylkene 
presenteres i figur 1 og 2 i det metodiske vedlegget. 
På grunn av endringer i estimeringsmodellen fra og 
med fjorårets undersøkelse, kan resultatene om 

årets første kvartal. Det kan dermed se ut til at 
etterspørselen etter arbeidskraft har falt noe det siste 
året, og at det er dette som gjør at mangelen nå er 
noe lavere enn i fjor. Andre årsaker til lavere mangel 
i år enn i fjor kan være økt tilbud av arbeidskraft 
eller bedre match mellom tilbud og etterspørsel. 
Ettersom dette er en utvalgsundersøkelse, vil det 
være usikkerhet knyttet til estimatene på mangel av 

Mangel på arbeidskraft - definisjon
For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringspro-
blemer, er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall 
personer. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedriftsunder-
søkelse definert av en sekvens bestående av i alt tre 
spørsmål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, 
eller måttet ansette noen med lavere eller annen formell 
kompetanse enn det de søkte etter. Dersom svaret er posi-
tivt, bes bedriften om 2) å oppgi om dette skyldes for få 
kvalifiserte søkere. Dersom dette er tilfelle, bes bedriften 
om 3) å oppgi hvor mange stillinger dette omfatter, og 
innenfor hvilke yrker. Mangel på arbeidskraft hos den 
enkelte bedrift er lik antall personer bedriften velger å 
oppgi i det siste spørsmålet. Ved hjelp av svarene på det 
tredje spørsmålet beregnes mangelen på arbeidskraft 
innenfor de enkelte yrkene.

Den enkelte virksomhet rapporterer kun om mangel på 
arbeidskraft, ikke overskudd av arbeidskraft. Det betyr at 
dersom en bedrift mangler ti kokker og en annen bedrift 
har et overskudd på ti kokker, så vil summen av dette bli 
et udekket behov på arbeidskraft på ti kokker. Den esti-

merte mangelen på 32 200 personer representerer derfor 
et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en viss 
utstrekning blir dette dekket opp av den løpende tilgan-
gen på arbeidskraft over tid.

Det vil også kunne være mangel på arbeidskraft innen 
andre yrkesgrupper, som vi ikke har fanget opp i vår 
undersøkelse. Eksempelvis kan det være yrker hvor kun én 
bedrift har oppgitt en mangel på én person, og som der-
med får en estimert mangel på tilnærmet null. Det kan 
også være yrker vi ikke får fanget opp blant bedriftene 
som har svart. Det er imidlertid naturlig å tenke seg at 
ingen eller få observasjoner i vårt utvalg reflekterer at 
mangelen faktisk er liten innenfor dette yrket.

I undersøkelsen blir bedriftene også bedt om å oppgi sys-
selsettingsbehovet i fremtiden. Dette gir oss et anslag på 
fremtidig etterspørsel etter arbeidskraft, i motsetning til 
spørsmålet som avdekker mangel på arbeidskraft og som 
kartlegger et øyeblikksbilde. Disse to forholdene på 
arbeidsmarkedet knytter seg derfor til to forskjellige tids-
faser, noe som kan bidra til at bedriftenes forventinger og 
rekrutteringsproblemer kan komme i utakt.

Stramhetsindikatoren
Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mangelen 
på arbeidskraft og ønsket sysselsetting, hvor ønsket sys-
selsetting er lik den faktiske sysselsettingen pluss mange-
len. Et høyt forholdstall indikerer et stramt arbeidsmarked, 
noe som isolert sett indikerer et problem med å rekruttere 
arbeidskraft til virksomhetene. Det absolutte tallet over 
mangelen på arbeidskraft vil ha sammenheng med hvor 
stor yrkesgruppen er, mens det relative tallet vil ta hensyn 
til ulik størrelse på yrkesgruppene.

Det presenteres tre stramhetsindikatorer. Én for yrker 
(STYRK), én for næringsgrupper (NACE) og én for både 
næringsgrupper og geografisk region. I alle stramhetsindi-
katorene er antall personer virksomhetene mangler basert 
på resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse våren 2013. 
Sysselsettingstallene etter næring er hentet fra Statistisk 
sentralbyrås registerbaserte sysselsettingsstatistikk fra 4. 

kvartal 2011. Sysselsettingen for de ulike yrkene er hentet 
fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser, og 
er gjennomsnittstall for 2012.

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



14

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//   NAVs bedriftsundersøkelse 2013

er mangelen høyest i Rogaland i år. Målt ved stramhets-
indikatoren er den imidlertid høyest i Finnmark, og 
fylket hadde også den høyeste stramhetsindikatoren i 
fjor. Det er imidlertid en langt lavere andel av virksom-
hetene i Finnmark som oppgir rekrutteringsproblemer i 
år, og stramhetsindikatoren er lavere enn i fjor, hvilket 
tyder på at det har blitt lettere å rekruttere kvalifisert 
arbeidskraft i løpet av det siste året. Aust-Agder er 
fylket med minst press i arbeidsmarkedet med en 
mangel på kun 300 personer, og den laveste stramhets-
indikatoren.

mangel på arbeidskraft kun sammenlignes med 
resultatene fra i fjor.

Vansker med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft 
varierer mellom fylkene, og dermed varierer også 
mangelen på arbeidskraft i de ulike fylkene. Figur 1 
viser at virksomhetene i Møre og Romsdal og Rogaland 
har hatt størst rekrutteringsvansker den siste tiden. I 
fjorårets undersøkelse var Finnmark på topp, fulgt av 
Møre og Romsdal, noe som tyder på et fortsatt stramt 
arbeidsmarked i det siste fylket. Målt i antall personer, 

Figur 1. Bedrifter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen  
eller lavere formell kompetanse enn man søkte etter, etter fylke. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag som var meldt 
som helt ledige eller på tiltak hos NAV, altså 1 500 
færre enn mangelen. Ser vi nærmere på enkeltgrup-
per innen ingeniør- og IKT-fag blir mismatchen enda 
større. Eksempelvis mangler det 400 sivilingeniører 
innen bygg og anlegg, mens det i mars var 21 
arbeidsledige med denne bakgrunnen.

I tillegg til de to hovedgruppene, mangler bedriftene 
også flere ansatte innen undervisningsyrker enn det 
er registrert arbeidsledige hos NAV. Særlig er 
mangelen stor på førskolelærere (900 personer) og 
grunnskolelærere (700 personer). For en mer detal-
jert liste over hvilke yrker bedriftene mangler 
arbeidskraft innen, se tabell 6 i vedlegget.

Tabell 2 viser at det er innenfor helse-, pleie- og 
omsorgsyrker bedriftene har størst rekrutteringspro-
blem. I vårens undersøkelse er mangelen på denne 
typen yrker estimert til 6 000 personer. Det er særlig 
stor mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og 
helsefagarbeidere og andre helseyrker, som blant 
annet inkluderer hjelpepleiere. Også i vår har bedrif-
tene problemer med å få tak i ingeniørene og 
IKT-medarbeidere. Mangelen på denne typen yrker 
rapporteres imidlertid å være lavere enn i fjor. I 
vårens undersøkelse mangler bedriftene i alt 4 600 
personer innen ingeniør- og IKT-fag, mot 8 000 for 
ett år siden. Målt mot antall arbeidsledige, betyr 
imidlertid dette at det fortsatt er svært vanskelig å få 
tak i personer med denne kompetansen. Ved utgan-
gen av mars var det til sammen 3 100 personer med 

Figur 2. Bedrifter med rekrutteringsproblemer som skyldes for få/ingen kvalifiserte søkere eller om det er andre 
årsaker, etter fylke. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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Sysselsettingen det kommende året
Nettoandelen bedrifter som venter sysselsettings-
vekst i vårens undersøkelse er 14 prosent, og det er 
en like stor andel som i Bedriftsundersøkelsen for ett 
år siden. En fjerdedel av bedriftene venter vekst i 
sysselsettingen det kommende året, og det er margi-
nalt flere enn i fjor. Like mange bedrifter venter 
nedgang i sysselsettingen som i fjor (11 prosent).

Litt over halvparten av fylkene har en lavere nettoan-
del bedrifter som venter økt sysselsetting de neste 

Tabell 1: Estimert mangel på arbeidskraft, etter fylke

 
 

Mangel  
på arbeids- 

kraft  
i antall  

personer

 
 
 
 

Stram- 
hets- 

indikator

Prosentvis  
andel bedrifter  
med rekrutte- 
ringsproblem  

pga for få  
kvalifiserte  

søkere

Østfold 1 500 1,1 9

Akershus 2 800 1,0 10

Oslo 2 900 0,9 8

Hedmark 1 000 1,1 8

Oppland 800 0,9 8

Buskerud 1 400 1,0 11

Vestfold 1 100 0,9 9

Telemark 700 0,9 11

Aust-Agder 300 0,5 9

Vest-Agder 800 0,9 7

Rogaland 4 700 1,9 16

Hordaland 3 800 1,5 14

Sogn og Fjordane 600 1,1 11

Møre og Romsdal 2 500 1,8 19

Sør-Trøndelag 1 500 0,9 9

Nord-Trøndelag 1 000 1,5 16

Nordland 2 400 2,0 16

Troms 1 200 1,4 15

Finnmark 1 100 2,8 14

Totalt 32 200 1,2 11

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse

Tabell 2: Mangel på arbeidskraft våren 2013 etter 
yrkesgruppe, sammenlignet med antall helt ledige og 
arbeidssøkere på tiltak i mars 2013

 
 
 

Mangel 

Helt ledige  
og arbeids- 
søkere på  

tiltak i mars

Akademiske yrker 700 1420

Barne- og ungdomsarbeid 200 5177

Butikk- og salgsarbeid 3 500 10 413

Bygg og anlegg 3 800 11 184

Helse, pleie og omsorg 6 000 6140

Industriarbeid 4 200 10 095

Ingeniør- og IKT-fag 4 600 3086

Jordbruk, skogbruk og fiske 200 2297

Kontorarbeid 1 100 7239

Ledere 400 792

Meglere og konsulenter 600 2025

Reiseliv og transport 2 700 8765

Serviceyrker og annet arbeid 1 200 9850

Undervisning 3 000 1897

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 8463

I alt 32 200 88 843

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse og NAVs hovedtall om 
arbeidsmarkedet mars 2013.

Tabell 3. Sysselsettingsforventninger.  
Prosentandel bedrifter som venter økt, redusert  
eller uendret sysselsetting

Nedgang Uendret Økende
Netto 

økning

2002 12 63 25 14

2003 14 65 20 6

2004 13 64 24 11

2005 11 65 23 12

2006 9 62 30 21

2007 8 58 35 27

2008 8 57 35 27

2009 14 64 22 8

2010 12 63 25 12

2011 11 62 27 16

2012 11 65 24 14

2013 11 65 25 14

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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NAVs sysselsettingsbarometer
Sysselsettingsbarometeret utarbeides basert på resul-
tatene fra bedriftsundersøkelsen. Tallverdien i syssel-
settingsbarometeret viser differansen mellom prosent-
vis andel virksomheter som oppgir at de forventer 
økning i sysselsettingen og prosentvis andel virksom-
heter som forventer nedgang. Dette gir en indikasjon på 
virksomhetenes forventning for det kommende året. En 
høy verdi på sysselsettingsbarometeret er et tegn på 
stor etterspørsel etter arbeidskraft i den gitte næringen.

Rekrutteringsproblemer kan ha effekt på sysselsettingsba-
rometeret. På bakgrunn av erfaring fra tidligere bedriftsun-
dersøkelser, vet vi at mange virksomheter ikke tar tilstrek-
kelig hensyn til begrensninger på tilbudssiden i arbeidsmar-
kedet. Dette kan påvirke forholdet mellom forventningene 
og det som blir faktisk realisert sysselsetting.

Yrker og næringer
Vi presenterer resultater for ulike yrker og næringer. 
Inndelingen i yrker og næringer bygger på forskjellige 
klassifiseringsprinsipper. Næring viser hva slags pro-
duksjon som hovedsakelig foregår i virksomheten, 
mens yrkesbetegnelsen viser hva slags arbeidsoppga-
ver som utføres av en ansatt. Innenfor den enkelte 
næring vil det finnes et bredt spekter av yrker.

Figur 3: NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, etter 
fylke. Prosent.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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tolv månedene, sammenlignet med våren 2012. Oslo 
og Hordaland er de fylkene hvor nettoandelen 
bedrifter som venter økt bemanning er høyest. 
Oppland og Aust-Agder har den laveste nettoandelen 
som venter oppgang. Figur 3 viser at det er grunn til 
å forvente den høyeste veksten i sysselsettingen på 
Vestlandet og i Oslo-regionen.

I figur 4 presenteres bedriftenes forventinger til nettoøk-

Figur 4: NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i bemanningen de neste  
12 månedene, venstre akse. Årlig vekstrate i registrert- og AKU-sysselsetting, høyre akse. 2002–2012. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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Modell for å estimere sysselsettingsvekst

For å anslå størrelsen på sysselsettingsveksten, benyttes en 
likning med årlig vekstrate i AKU-sysselsetting som avhengig 
variabel og nettoøkningen i andelen bedrifter som venter å 
oppbemanne ifølge vårens bedriftsundersøkelse som uav-
hengig variabel. Likningen er estimert ved en OLS-regresjon 
over et sampel av årlig data fra 2002 til 2012. Den estimerte 
likningen er: 〖vekst AKUsysselsetting〖

t
  = -2,03+0,21*(〖netto-

økning〖
t 
). Likningen anslår en årsvekst i AKU-sysselsettingen 

på 0,87 prosent i 2013. Et 95 prosents prediksjonsintervall 
for den estimerte effekten er [1,987〖 ,-0,242]〖, slik at veksten i 
 AKU-sysselsettingen i 2013 estimeres til å ligge i inter vallet 2 
til -0,2 prosent med 95 prosent sannsynlighet. Den relativt 
store feilmarginen kan blant annet forklares med at sampelet 
er lite, noe som fører til mindre presise estimater.

Likningen presentert her er den som ga best føyning til 
faktiske data og variabelen  〖nettoøkning〖

t
 forklarer 91 

prosent av variasjonen i 〖vekst AKUsysselsetting〖
t
 (R2  = 

0,91). I estimeringen av modellen ble sysselsettingsdata 
fra SSBs arbeidskraftundersøkelse og faktiske tall fra 
nasjonalregnskapet benyttet. Ved å benytte sysselset-
tingstall fra nasjonalregnskapet ble forklaringskraften 
dårligere enn ved AKU-sysselsetting. I tillegg ble årlig vek-
strate i sysselsettingen fra første kvartal inneværende år 
til første kvartal året etter, både ifølge nasjonalregnskapet 
og AKU, benyttet. Begge estimeringene ga en R2 på 0,35. 
Det tyder på at bedriftene har et kortere tidsperspektiv 
enn ett år når de svarer på spørsmålet om hvor mange 
ansatte de forventer å ha om 12 måneder.

ning i bemanning tilbake til 2002 på venstre akse og 
årlig vekstrate i sysselsettingen fra Arbeidskraftsunder-
søkelsen (AKU) og nasjonalregnskapet fra 2002 til 
2012 på høyre akse. Nettoandelen bedrifter som venter 
å øke bemanningen korrelerer godt med den faktiske 
sysselsettingsveksten inneværende år. I fjor oppsto det 
imidlertid et avvik. Nettoandelen bedrifter som ventet 
økning i bemanningen det kommende året var lavere 
enn den var i 2011. Samtidig var den faktiske veksten i 
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Akershus og på Vestlandet. Eksempel på yrkesgrup-
per det er mangel på i denne næringen er ulike typer 
ingeniører og sivilingeniører, regnskapsmedarbeidere 
og IKT-teknikere.

Ifølge nasjonalregnskapet er dette en av næringene 
med størst vekst i både sysselsetting og bruttopro-
duktet1 fra 2011 til 2012. Dette gjenspeiles i årets 
bedriftsundersøkelse der nettoandelen som venter økt 
bemanning det kommende året er høyest i denne 
næringen, og høyere enn forventningene i fjor. 
I tillegg er dette næringen med den minste prosent-

1 SSB definerer bruttoproduktet slik: «Verdiskaping og opptjent 
bruttoinntekt fra innenlandsk produksjonsaktivitet i en næring 
eller sektor (eller totalt for alle næringer/sektorer), avledet og 
definert som produksjon minus produktinnsats. Bruttoprodukt 
publiseres i basisverdi, dvs. at produktsubsidier er inkludert, men 
ikke merverdiavgift eller andre produktskatter. I offentlig 
forvaltning og annen ikke-markedsrettet virksomhet bestemmes 
bruttoprodukt som sum lønnskostnader, netto produksjons-
skatter og kapitalslit».

sysselsettingen målt ved både AKU og nasjonalregn-
skapet høyere i 2012 enn i 2011. En modell er estimert 
for å kunne tallfeste effekten bedriftenes forventinger til 
bemanningen ett år frem i tid har for sysselsettings-
veksten i samme periode (se faktaboks). Ifølge vår 
modell tilsier resultatene i vårens undersøkelse en 
sysselsettingsvekst fra 2012 til 2013 på 0,9 prosent.

Noen utvalgte næringer
Økt bemanning innenfor eiendomsdrift,  
forretningsmessig og faglig tjenesteyting
Dette er en sammensatt næringsgruppe som blant 
annet omfatter forskjellige typer konsulentvirksom-
heter, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, 
rengjøringsbedrifter og bedrifter som driver med 
utleie av arbeidskraft. 16 prosent har mislyktes i å 
rekruttere i løpet av de siste tre månedene og det 
skyldes i hovedsak at de ikke fikk kvalifiserte søkere. 
Den estimerte mangelen på arbeidskraft i denne 
næringen er på 5 800 personer, og er størst i Oslo og 

Figur 5: NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen,  
etter næring. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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Noe lavere vekst i bygg- og anlegg
I vårens bedriftsundersøkelse er mangelen på arbeids-
kraft i bygge- og anleggsnæringen estimert til 4 700 
personer. Det er en nedgang fra undersøkelsen for ett 
år siden. Mangelen er relativt stor over hele landet, 
men størst på Vestlandet og i Nord-Norge, slik 
stramhetsindikatoren viser i tabell 1. Det er blant 
annet mangel på tømrere og snekkere, elektrikere og 
byggingeniører. Målt med stramhetsindikatoren er det 
samlegruppen «andre håndverkere», samt sveisere og 
sivilingeniører det er vanskeligst for bedriftene å 
rekruttere i denne næringen. Opp mot en femtedel av 
bedriftene oppgir å ha rekrutteringsproblemer, og de 
skyldes for oppimot alle mangel på kvalifiserte søkere.

Sysselsettingsveksten utgjorde 8 900 personer i 
2012, tilsvarende 5,3 prosent. Veksten var større enn 
i 2011, da flere bedrifter oppga at de ventet vekst i 
antall ansatte enn tilfellet var i 2012. Andelen 
bedrifter i næringen som venter å oppbemanne det 
kommende året er noe lavere enn for ett år siden. Det 
skyldes at flere bedrifter enn i fjor venter uendret 
sysselsetting.

Foreløpige tall fra SSB viser at igangsettelsen av nye 
boliger i februar i år var 27 prosent høyere enn i 
samme periode 2012. Igangsettingen av næringsbygg 
og fritidseiendommer var derimot 25 og 22 prosent 
lavere. Ordretilgangen i bygge- og anleggsvirksom-
het økte i fjerde kvartal 2012, men ordrereservene 
falt. SSBs sesongkorrigerte produksjonsindeks viser 
vekst for bygg fra tredje til fjerde kvartal 2012, men 
en liten nedgang for anlegg. Fra januar til mars har 
ledigheten økt mest i bygg og anleggsnæringen, med 
4 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Sammen-
lignet med mars 2012 var det 900 flere ledige, en 
økning på 11 prosent. Dette, samt sysselsettingsfor-
ventingene til bedriftene og konjunkturtallene fra 
SSB, peker mot en noe lavere vekstrate i sysselsettin-
gen i denne næringen det kommende året.

andelen som venter å nedbemanne det kommende 
året. Dette er en tydelig indikasjon på at den sterke 
sysselsettingsveksten i denne næringen vil fortsette.

Fortsatt forventning om vekst i bergverk og 
utvinning
I fjor var det en stor andel av bedriftene innen 
bergverksdrift og utvinning som ventet vekst i antall 
ansatte de neste tolv månedene. Tall fra nasjonalregn-
skapet viser at sysselsettingsveksten også ble høy.  
I år svarer bedriftene i noe mindre grad at de venter å 
øke bemanningen det kommende året, og flere venter 
å nedbemanne. Men nettoandelen som venter økt 
sysselsetting er den nest høyeste av alle næringene.

Oljeinvesteringene var rekordhøye i 2012. Nasjonal-
regnskapet viser at det er tjenester knyttet til utvin-
ning av råolje og naturgass som har hatt den største 
veksten i bruttoproduktet det siste året. Bergverks-
drift har også vokst, men vekstraten har vært avta-
gende de tre siste årene. SSBs produksjonsindeks 
brukes som en indikator på produksjonen og brutto-
produktet. Indeksen viser at utvinningen av råolje 
minket det siste året, mens utvinningen av naturgass 
økte. Alt i alt er dette dermed en av næringene med 
størst relativ produksjonsvekst i fjor, sammenlignet 
med året før. Målt i antall sysselsatte er imidlertid 
dette en liten næring, med 2,5 prosent av den totale 
sysselsettingen i 2012, ifølge nasjonalregnskapet. 
Selv om mange regner med å oppbemanne, vil dette 
trolig ha liten betydning for den totale sysselsettings-
veksten det kommende året.

En femtedel av bedriftene innen bergverksdrift og 
utvinning oppgir å ha rekrutteringsproblemer. Tre 
fjerdedeler av disse sier at de har rekrutteringsproble-
mer grunnet for få kvalifiserte søkere. Mangelen i 
denne næringen er allikevel kun på 350 personer, 
med størst mangel på Vestlandet og i Agder. Bedrif-
tene oppgir en høy mangel på ingeniører innen 
petroleum, bergverk og metallurgi og sivilingeniører 
innen geofag, petroleumsteknologi og metallurgi.
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Store bransjevise forskjeller innen industrien
I de siste årene har det vært sterk vekst innen leve-
randørindustrien til olje- og gassnæringen, mens 
produsenter av innsatsvarer rettet mot det internasjo-
nale markedet har opplevd en nedgang i etterspørse-
len. Tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttopro-
duktet for industrien samlet økte med 2,4 prosent fra 
2011 til 2012. SSBs produksjonsindeks viser at det er 
næringene maskinindustri, bygging av skip og 
oljeplattformer og metallvareindustri som har vokst 
mest i løpet av 2012. Nærings- og nytelsesmiddelin-
dustri har også vokst sammenlignet med 2011, mens 
papir- og papirvareindustri og kjemiske råvarer har 
hatt relativ stor nedgang i samme periode. SSBs 
konjunkturbarometer for industri og bergverk, fjerde 
kvartal 2012, melder om større bransjevise forskjel-
ler i industrien og en utflating i produksjonsvolumet. 
Lav internasjonal etterspørsel oppgis som forklaring 
på denne utviklingen, og rammer tradisjonell ekspor-
tindustri hardest. Imidlertid er ordrereserver hos 
leverandører til olje- og gassnæringen høyere enn i 
fjerde kvartal 2011.

Fortsatt vekst innenfor overnattings-  
og serveringsvirksomhet
19 prosent av virksomhetene innen overnattings- og 
serveringsvirksomhet har rekrutteringsproblemer og 
om lag en tredjedel svarer at de har mangel på 
arbeidskraft på grunn av for få kvalifiserte søkere. 
Mangelen på arbeidskraft er estimert til å utgjøre 
1 700 personer. Mangelen fordeler seg over hele 
landet, men er klart høyest i Oslo og Akershus, målt i 
antall personer. Med en stramhetsindikator på 2 
prosent er dette en næring med et strammere arbeids-
marked enn gjennomsnittet, og det er strammest i 
Nord-Norge. Det er spesielt mangel på kokker og 
servitører i denne næringen.

Ifølge nasjonalregnskapet var det god vekst i brutto-
produktet i næringen fra 2011 til 2012 etter to år med 
svak vekst. Sysselsettingsveksten i samme periode var 
på 2 700 personer, tilsvarende 3,5 prosent. Nettoande-
len bedrifter som venter sysselsettingsøkning det 
kommende året er i vår på 18 prosent, uendret fra både 
fjoråret og året før der. Årets resultat kan dermed tyde 
på at veksten i denne næringen vil fortsette.

Figur 6: NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen,  
etter industrinæring. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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produksjonen fra 2011 til 2012. SSBs sesongjusterte 
konjunkturindikator for industrien i fjerde kvartal 
2012 viser at lav etterspørsel i eksportmarkedet førte 
til redusert ordrebeholdning på grunn av svikt i ordre-
tilgangen, som igjen førte til fallende produksjonsvo-
lum og lavere sysselsetting for spesielt disse næringe-
ne. Årets bedriftsundersøkelse gjenspeiler dette. 
Innen treforedlingsbransjen og grafisk produksjon har 
flere bedrifter svart at de venter å nedbemanne enn å 
oppbemanne, slik at nettoandelen som venter vekst i 
sysselsettingen det kommende året er negativ. 
Bedriftene har svart tilsvarende siden 2009. Nasjo-
nalregnskapet viser at papirprodusentene hadde størst 
nedgang i sysselsettingen av alle næringene i Norge i 
2012, sammenlignet med året før. Trevarebransjen 
har og en lavere nettoandel som oppgir å skulle 
oppbemanne det kommende året. Nivået på antall 
sysselsatte har holdt seg omtrent uendret siden 2009 
for produsentene av trevarer, på 13 700 personer i 
årlig gjennomsnitt. I tekstil- og lærvarenæringen er 
nettoandelen som venter å oppbemanne høyere enn i 
fjorårets undersøkelse. Trevarebransjen har flest 
bedrifter av de tre bransjene som melder om rekrutte-
ringsproblemer. Mangelen her er på 100 personer, 
mens det innen både treforedling og grafisk produk-
sjon og tekstil- og lærvarer mangler 50 personer.

Varehandelen forventer  
samme sysselsettingsnivå framover
Elleve prosent av bedriftene i denne næringen oppga 
å ha hatt rekrutteringsproblemer, og over 70 prosent 
av disse svarte at for få kvalifiserte søkere var 
grunnen til problemene. Mangelen på arbeidskraft 
innen varehandel er estimert til 4 700 personer. 
Butikkmedarbeidere og andre salgsmedarbeidere er 
en av yrkesgruppene med størst mangel. Mangelen er 
størst i Oslo og Akershus, mens arbeidsmarkedet er 
strammest i Nord-Norge. Næringenes andel av total 
sysselsetting var i 2012 på 15 prosent, og en mangel 
på 4 700 personer betyr dermed at arbeidsmarkedet 
ikke er spesielt stramt for disse arbeidsgiverne.

Sysselsettingsforventingene er på samme nivå som i 
fjor, målt ved nettoandelen bedrifter som venter å 
oppbemanne de neste tolv månedene. Tall fra 
nasjonalregnskapet viser at sysselsettingen har økt 
relativt svakt de to siste årene.

Det samme skillet mellom oljerelatert og annen 
industri finner vi igjen i vårens bedriftsundersøkelse. 
Det er nettopp de industrinæringene som hadde god 
vekst i fjor som har den største nettoandelen bedrifter 
som venter å øke bemanningen fremover (se figur 6). 
Unntaket er næringsmiddelindustrien, hvor nettoande-
len som venter å oppbemanne kun er én prosent. For 
hele industrinæringen samlet er nettoandelen som 
venter flere å ha flere ansatte om ett år litt høyere enn i 
fjor. Tall fra nasjonalregnskapet viser at fjoråret var 
det første året med positiv sysselsettingsvekst, etter tre 
år med fall. Sysselsettingen økte med litt under én 
prosent for industrinæringen samlet. Industrinæringe-
nes andel av total sysselsetting var i 2012 på 10 
prosent, og viser at denne sektoren sysselsetter en 
relativt stor andel av arbeidstakerne i landet. Årets 
besvarelser i bedriftsundersøkelsen tyder på videre 
vekst i sysselsettingen i 2013, til tross for den ujevne 
utviklingen i etterspørselen mellom industrinæringene.

Det er også innen de delene av industrinæringen som 
har opplevd høyest vekst i bruttoproduktet fra 2011 
til 2012 at flest virksomheter oppgir å ha mislyktes i 
å rekruttere. Figur 7 viser at det innen industrien er 
innenfor produksjon av maskiner og utsyr at flest 
bedrifter oppgir at mangel på søkere gjør at de har 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft. Mangelen på 
arbeidskraft for industrien samlet er estimert til 2 100 
personer. Omlag halvparten av denne mangelen er å 
finne i bedrifter innen produksjon av maskiner og 
utstyr, mens en fjerdedel finnes innen produksjon av 
metallvarer. De to industrinæringene skiller seg klart 
fra resten av industrien i omtrent alle regioner. 
Mangelen er særlig høy på Vestlandet, fulgt av 
Agder-fylkene, noe som henger sammen med at både 
Vestlandet og Vest-Agder har mye oljerelatert 
industri. Det er stor mangel på ulike typer ingeniører 
og sivilingeniører, blant annet innen petroleum og 
geofag, samt maskinfag. Bedriftene mangler også 
550 sveisere og 400 anleggsmaskin- og industrime-
kanikere. Målt ved stramhetsindikatoren er det 
imidlertid operatører innen metallflatebehandling 
som er vanskeligst å rekruttere, ettersom tilbudet her 
er svært lavt.

Næringene treforedling og grafisk produksjon, 
trevarer, samt tekstil- og lærvarer hadde alle et fall i 
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Andelen bedrifter som venter å oppbemanne de neste 
tolv månedene er noe lavere i år enn i fjor. Det 
skyldes at andelen bedrifter som svarer at de venter 
uendret sysselsetting er større enn den var i fjor. Det 
er en overvekt av respondentene innen post- og 
distribusjonsvirksomhet som svarer at de venter å 
nedbemanne i årets undersøkelse, men det er også en 
del transportselskaper som oppgir dette. Fra 2011 til 
2012 økte sysselsettingen med 2 700 personer, viser 
tall fra nasjonalregnskapet. Sysselsettingen økte mest 
innen transport. Nasjonalregnskapet viser at veksten i 
bruttoproduktet økte innen transport, mens det falt 
innen post- og distribusjonsvirksomhet. Selv om 
resultatene i vårens undersøkelse peker på en videre 

Transport og lagring
Næringen transport og lagring består av post og 
distribusjonsvirksomhet, samt passasjer- og gods-
transport på vei, jernbane, lufttransport eller sjø-
transport. 13 prosent av bedriftene i denne næringen 
har rekrutteringsproblemer, og halvparten av de som 
oppgir dette sier mangel på kvalifiserte søkere er 
årsaken. Mangelen på arbeidskraft i næringen er 
estimert til 1 400 personer, og fordelt over alle 
regioner i Norge. Her finner vi den høyeste stram-
hetsindikatoren i Trøndelag. Lastebil- og trailersjåfø-
rer og bussjåfører og trikkeførere utgjør størsteparten 
av mangelen. Den sistnevnte gruppen har og en 
relativ høy stramhetsindikator på 4,1 prosent.

Figur 7. Bedrifter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen formell 
kompetanse enn man søkte etter, etter næring. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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vekst på om lag en prosent i sysselsettingen i 2012. 
Resultatene for i år viser de samme hovedtendensene 
som i fjor, men andelen virksomheter som ventet 
nedgang i sysselsettingen de kommende tolv måne-
dene er lavere i år enn i fjor og andelen som venter 
økning er høyere. Skoler og barnehager har, i likhet 
med andre deler av offentlig sektor, tradisjon for å 
være forsiktige når de besvarer undersøkelsen. 
Mange sier de må avvente budsjettet før de vet om 
de kan oppbemanne, og dermed oppgir de uendret 
sysselsetting. Vårens resultat, med en nettoandel på 
-1 som venter bemanningsøkning, indikerer at 
sysselsettingen vil gå opp innen undervisning.

nedgang i sysselsettingen innen deler av næringen, er 
det fortsatt en femtedel av alle bedriftene som venter 
økt bemanning neste år.

Offentlig sektor
Offentlig sektor, bestående av offentlig forvaltning, 
undervisning eller helse- og sosialtjenester, hadde i 
overkant av en tredjedel av den totale sysselsettingen 
i Norge i 2012.

Undervisning var den eneste næringen hvor det var 
flere virksomheter som ventet fall i sysselsettingen 
enn som ventet oppgang fjorårets Bedriftsundersø-
kelse. Tall fra nasjonalregnskapet viser imidlertid en 

Figur 8. Bedrifter med rekrutteringsproblemer som skyldes for få/ingen kvalifiserte søkere eller om det er andre 
årsaker, etter næring. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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heter oppgir at mangel på søkere gjør at de har 
mislyktes i å rekruttere arbeidskraft. Næringen har 
den største mangelen på arbeidskraft i landet, og det 
gjelder spesielt for virksomheter i Nord-Norge. 
Mangelen er estimert til 7 000 personer. Det mangler 
totalt 2 650 sykepleier og spesialsykepleiere, samt 
300 legespesialister. Det mangler også 2 450 helse-
fagarbeidere, som blant annet inkluderer hjelpepleie-
re og samlekategorien «andre helseyrker».

Innen offentlig sektor er det flest virksomheter innen 
helse- og sosialtjenester som venter vekst i sysselset-
tingen det kommende året, selv om andelen som 
venter økt sysselsetting er over halvert siden under-
søkelsen våren 2012. Sysselsettingsforventningene er 
dermed tilbake på omtrent samme nivå som for to år 
siden. Virksomheter i offentlig sektor har tradisjon 
for å være forsiktige når de svarer på spørsmålet om 
forventet antall ansatte om ett år. Sysselsettingen 
vokste med 13 800 personer fra 2011 til 2012 
innenfor helse- og sosialtjenester, og er dermed den 
næringen som har den høyeste veksten både innenfor 
offentlig og privat sektor. Det gir grunn til å forvente 
videre høy vekst i etterspørsel etter denne typen 
arbeidskraft det kommende året.

Yrker innen undervisning har lenge vært blant dem 
med lavest arbeidsledighet. Om lag 2 prosent av de 
som var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere 
på tiltak i mars, hadde bakgrunn fra undervisningsyr-
ker. Målt som prosent av arbeidsstyrken, utgjorde 
ledigheten i underkant av 1 prosent i mars.

Undervisningsnæringen har en særlig høy andel 
virksomheter som har mislyktes med rekruttering på 
grunn av for få kvalifiserte søkere. 65 prosent av de 
som har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft 
svarer at de har måttet ansette noen med lavere eller 
annen formell kompetanse enn de søkte etter. Man-
gelen på arbeidskraft er estimert til 1 800 personer. 
Førskolelærere og grunnskolelærer utgjør brorparten 
av denne mangelen, men det er også mangel på 
yrkesfaglærere og universitets- og høyskolelekto-
rer/-lærere. Mangelen fordeler seg over hele Norge, 
men er størst i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre 
og Romsdal, og lavest i Trøndelag.

Størst mangel på personell  
i helse- og sosiale tjenestene
Næringen helse- og sosialtjenester har de største 
rekrutteringsproblemene i offentlig sektor. Det er 
også innen helse- og sosialtjenester at flest virksom-
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Tabellvedlegg

Tabell 4: Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer. 2013

 
 

Mangel på arbeidskraft  
i antall personer

 
 

NAVs stramhets- 
indikator

Prosentvis andel  
med rekrutterings- 

problem pga for  
få kvalifiserte søkere

Jordbruk, skogbruk og fiske 150 0,3 7

Bergverksdrift og utvinning 350 0,6 15

Industrien totalt 2 050 0,9 12

Nærings- og nytelsemidler 200 0,4 8

Tekstil- og lærvarer 50 0,7 7

Trevarer 100 0,7 10

Treforedling og grafisk produksjon 50 0,3 4

Petroleum og kjemisk produksjon 50 0,2 8

Produksjon av annen industri 100 0,6 7

Produksjon av metallvarer 500 1,4 20

Produksjon av maskiner og utstyr 950 1,5 21

Produksjon av elektriske og optiske produkter 150 0,8 16

Elektrisitet, vann og renovasjon 200 0,7 9

Bygge- og anleggsvirksomhet 4 750 2,4 16

Varehandel, motorvognreparasjoner 4 700 1,3 8

Transport og lagring 1 400 1,0 10

Overnattings- og serveringsvirksomhet 1 700 2,0 14

Informasjon og kommunikasjon 750 0,8 10

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 350 0,7 7

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 5 800 2,0 12

Offentlig forvaltning 600 0,4 6

Undervisning 1 800 0,9 14

Helse- og sosialtjeneste 7 000 1,4 16

Personlig tjenesteyting 650 0,7 8

Totalt 32 200 1,2 11

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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Tabell 5: Estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer og regioner. 2013

Østfold, 
Vestfold  

og Telemark

Oslo og 
Akershus

Hedmark, 
Oppland og 
Buskerud

Agder- 
fylkene  

og Rogaland

Hordaland, 
Sogn og Fj, 
Møre og Rd

Trøndelag
Nord- 
Norge

Hele  
landet

Jordbruk, skogbruk og fiske  -    -    50  -    -    -    50  150 

Bergverksdrift og utvinning  -    50  -    100  150  -    50  350 

Industrien totalt  250  100  200  450  700  200  150  2 050 

Nærings- og nytelse-
midler

 50  -    -    50  50  -    50  200 

Tekstil- og lærvarer  -    -    -    -    -    -    -    50 

Trevarer  -    -    -    -    -    -    -    100 

Treforedling og grafisk 
produksjon

 -    -    -    -    -    -    -    50 

Petroleum og kjemisk 
produksjon

 -    -    -    -    -    -    -    50 

Produksjon av annen 
industri

 -    -    -    -    50  -    -    100 

Produksjon av 
metallvarer

 50  -    50  100  150  50  -    500 

Produksjon av 
maskiner og utstyr

 100  50  50  250  350  100  100  950 

Produksjon av 
elektriske og optiske 
produkter

 50  -    -    50  -    -    -    150 

Elektrisitet, vann og 
renovasjon

 -    -    -    -    50  -    50  200 

Bygge- og anleggs-
virksomhet

 600  550  550  650  1 150  450  800  4 750 

Varehandel, motorvogn-
reparasjoner

 500  1 100  450  750  950  400  500  4 700 

Transport og lagring  150  100  250  300  200  200  250  1 400 

Overnattings- og  
serveringsvirksomhet

 200  400  150  250  250  250  250  1 700 

Informasjon og  
kommunikasjon

 50  350  50  150  100  50  50  750 

Finansierings- og 
 forsikringsvirksomhet

 -    150  50  50  50  -    -    350 

Eiendomsdrift, 
 forretningsmessig og 
faglig tjenesteyting

 550  1 250  450  1 250  1 400  400  500  5 800 

Offentlig forvaltning  50  150  50  50  100  50  150  600 

Undervisning  200  300  200  300  500  50  250  1 800 

Helse- og sosialtjeneste  650  1 200  750  1 350  1 250  300  1 550  7 000 

Personlig tjenesteyting  50  150  100  100  100  50  100  650 

Totalt  3 300  5 700  3 300  5 800  6 900  2 500  4 700  32 200

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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Tabell 6: Stramhetsindikatoren. Resultatene fordelt på næringer og regioner. 2013

Østfold, 
Vestfold  

og Telemark

Oslo og 
Akershus

Hedmark, 
Oppland og 
Buskerud

Agder- 
fylkene og 
Rogaland

Hordaland, 
Sogn og Fj, 
Møre og Rd

 
 

Trøndelag

 
Nord- 
Norge

 
Hele  

landet

Jordbruk, skogbruk og fiske 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,3

Bergverksdrift og utvinning 0,2 1,2 0,3 0,4 0,8 0,5 0,8 0,6

Industrien totalt 0,7 0,3 0,6 1,1 1,3 1,0 1,1 0,9

Nærings- og nytelsemidler 0,4 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4

Tekstil- og lærvarer 0,2 0,4 0,4 0,5 1,2 0,5 0,4 0,7

Trevarer 0,7 0,5 0,5 0,6 1,1 0,8 1,0 0,7

Treforedling og grafisk 
produksjon

0,1 0,2 0,1 0,5 1,1 0,2 0,4 0,3

Petroleum og kjemisk 
produksjon

0,2 0,1 0,5 0,1 0,5 0,4 0,1 0,2

Produksjon av annen 
industri

0,7 0,2 0,5 0,4 0,8 0,6 0,8 0,6

Produksjon av metallvarer 1,2 0,7 1,0 1,3 2,0 2,8 0,8 1,4

Produksjon av maskiner og 
utstyr

1,3 0,5 0,6 1,6 1,7 2,8 3,7 1,5

Produksjon av elektriske 
og optiske produkter

0,6 0,7 1,0 1,4 0,8 0,4 0,2 0,8

Elektrisitet, vann og renovasjon 0,4 0,3 0,6 0,6 1,1 0,6 0,9 0,7

Bygge- og anleggsvirksomhet 2,1 1,5 1,9 2,0 3,2 2,4 4,0 2,4

Varehandel, motorvognrepara-
sjoner

1,0 1,1 1,0 1,4 1,6 1,4 1,7 1,3

Transport og lagring 0,9 0,3 1,6 1,5 0,7 1,7 1,6 1,0

Overnattings- og serveringsvirk-
somhet

2,0 1,7 1,6 1,8 1,6 3,1 3,4 2,0

Informasjon og kommunikasjon 0,6 0,8 0,3 1,4 1,2 0,4 1,4 0,8

Finansierings- og forsikringsvirk-
somhet

0,5 0,6 0,6 1,0 0,8 0,6 0,6 0,7

Eiendomsdrift, forretningsmes-
sig og faglig tjenesteyting

1,6 1,3 1,4 3,1 3,2 1,7 2,7 2,0

Offentlig forvaltning 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 0,4

Undervisning 0,8 0,7 0,9 1,0 1,3 0,3 1,1 0,9

Helse- og sosialtjeneste 0,9 1,1 1,1 1,9 1,3 0,7 2,7 1,4

Personlig tjenesteyting 0,5 0,5 0,8 1,0 0,7 0,8 1,1 0,7

Totalt 1,0 0,9 1,0 1,5 1,5 1,1 1,9 1,2

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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Tabell 7. Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. Sortert etter antall personer bedriftene mangler. 2013

STILLING 2013

Helsefagarbeidere/andre helseyrker 2 450

Sykepleiere 2 100

Butikkmedarbeidere/andre salgsmedarbeidere 1 850

Tømrere og snekkere 1 000

Førskolelærere 900

Elektrikere 900

Telefon- og nettselgere 800

Grunnskolelærere 700

Andre ingeniører 650

Kokker 650

Bygningsingeniører 600

Andre håndverkere 600

Spesialsykepleiere 550

Rørleggere og VVS-montører 550

Sveisere 550

Lastebil- og trailersjåfører 550

Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 500

Bussjåfører og trikkeførere 500

Sivilingeniører (bygg og anlegg) 400

Maskiningeniører 400

Regnskapsmedarbeidere 400

Servitører 400

Anleggsmaskin- og industrimekanikere 400

Yrkesfaglærere 350

Betongarbeidere 350

Andre administrative ledere 300

Legespesialister 300

Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 300

Platearbeidere 300

Bilmekanikere 300

Universitets og høyskolelektorer/-lærere 250

Andre lærere 250

Elektronikkingeniører 250

Sivilingeniører (maskin- og marin- teknikk) 200

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat 
virksomhet

200

Systemanalytikere/-arkitekter 200

Programvareutviklere 200

Regnskapsførere 200

Kontormedarbeidere 200

Dørselgere 200

Automatikere 200

Dekks- og maskinmannskap (skip) 200

Renholdere i bedrifter 200

Ledere av industriproduksjon mv. 150

Ledere av bygge- og anlegg 150

Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 150

Sivilingeniører (geofag, petro- leumsteknologi, 
metallurgi mv.)

150

Vernepleiere 150

Lektorer mv. (videregående skole) 150

Spesiallærere / spesialpedagoger 150

Elkraftingeniører 150

STILLING 2013

Forsikringsagenter 150

Frisører 150

Butikkavdelingssjefer 150

Demonstrasjonsselgere 150

Malere og byggtapetserere 150

Kopper- og blikkenslagere 150

Energimontører 150

Bil-, drosje- og varebilførere 150

Sivilingeniører (industri og produksjon) 100

Systemadministratorer 100

Jurister og advokater 100

Tekniske tegnere 100

Selgere (engros) 100

Eiendomsmeglere og –forvaltere 100

Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 100

Religiøse yrker 100

Nettverks- og systemteknikere, IKT 100

Bartendere 100

Andre personlige tjenesteytere 100

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 100

Fengselsbetjenter 100

Andre sikkerhetsarbeidere 100

Havbruksarbeidere 100

Murere 100

Andre bygningsarbeidere 100

Isolatører mv. 100

Overflatebehandlere og lakkerere 100

Metalldreiere mv. 100

Bakere, konditorer mv. 100

Møbelsnekkere 100

Operatører innen metallflatebehandling 100

Montører av mekaniske produkter 100

Montører av elektriske og elektroniske produkter 100

Andre montører 100

Anleggsmaskinførere 100

Kjøkkenassistenter 100

Salgs- og markedssjefer 50

Ledere av olje- og gassutvinning mv. 50

Ledere av logistikk og transport mv. 50

Ledere av utdanning og undervisning 50

Geologer og geofysikere 50

Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 50

Sivilingeniører (elkraftteknikk) 50

Sivilarkitekter 50

Spesialister i pedagogikk 50

Andre språklærere 50

Andre musikklærere 50

Revisorer, regnskapsrådgivere 50

Finans- og investeringsrådgivere 50

Finansanalytikere 50

Salgskonsulenter innen IKT-produkter 50

Applikasjonsprogrammerere 50

Andre programvare- og applikasjonsutviklere 50
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STILLING 2013

Rådgivere/forskere, humanistiske fag 50

Psykologer 50

Journalister 50

Arbeidsleder, bygg og anlegg 50

Skipsmaskinister 50

Bioingeniører 50

Protese- og tannteknikere 50

Helsesekretærer 50

Helse- og miljøkontrollører 50

Ambulansepersonell 50

Finansmeglere 50

Kundebehandlere lån og kreditt 50

Innkjøpere 50

Andre yrker innen forretningstjenester 50

Politibetjenter mv. 50

Sports- og aktivitetsinstruktører 50

Brukerstøtte, IKT 50

Kundebehandlere, bank og postkontor 50

Bingoverter, bookmakere mv. 50

Kundesentermedarbeidere 50

Hotellresepsjonister 50

Lønningsmedarbeidere 50

STILLING 2013

Lagermedarbeidere og materialforvaltere 50

Logistikkmedarbeidere 50

Personalkontormedarbeidere 50

Vaktmestre 50

Skoleassistenter 50

Andre pleiemedarbeidere 50

Brannkonstabler 50

Vektere 50

Melke og husdyrprodusenter 50

Taktekkere 50

Gulv- og flisleggere 50

Kuldemontører mv. 50

Riggere og spleisere 50

Verktøymaker, låsesmeder mv. 50

Trykkere 50

Serviceelektronikere 50

Tele- og IKT-installatører 50

Slaktere, fiskehandlere mv. 50

Operatører innen plastprodukter 50

Operatører innen tekstilproduksjon mv. 50

Operatører innen næringsmiddelproduksjon 50

Andre stasjonære maskinoperatører 50

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse

Tabell 8. Estimert mangel på arbeidskraft for utvalgte yrker. I antall personer og stramhetsindikator.  
Sortert etter stramhetsindikator. 2013

STILLING
Mangel på arbeidskraft i 

antall personer, 2013
Stramhetsindikator

Andre håndverkere 600 26,4 %

Andre språklærere 50 25,9 %

Operatører innen metallflatebehandling 100 23,4 %

Andre personlige tjenesteytere 100 23,2 %

Sivilingeniører (industri og produksjon) 100 16,7 %

Dørselgere 200 15,7 %

Andre montører 100 15,7 %

Demonstrasjonsselgere 150 15,3 %

Applikasjonsprogrammerere 50 11,0 %

Andre stasjonære maskinoperatører 50 11,0 %

Telefon- og nettselgere 800 11,0 %

Sivilingeniører (maskin- og marin- teknikk) 200 10,3 %

Montører av mekaniske produkter 100 9,8 %

Personalkontormedarbeidere 50 8,2 %

Bakere, konditorer mv. 100 7,7 %

Sveisere 550 7,5 %

Isolatører mv. 100 6,7 %

Sivilingeniører (bygg og anlegg) 400 6,6 %

Riggere og spleisere 50 6,5 %

Maskiningeniører 400 6,1 %

Andre bygningsarbeidere 100 5,9 %

Metalldreiere mv. 100 5,8 %

Yrkesfaglærere 350 5,6 %

Rådgivere/forskere, humanistiske fag 50 5,2 %

Platearbeidere 300 4,7 %

Dekks- og maskinmannskap (skip) 200 4,6 %



31

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//   NAVs bedriftsundersøkelse 2013

STILLING
Mangel på arbeidskraft i 

antall personer, 2013
Stramhetsindikator

Nettverks- og systemteknikere, IKT 100 4,4 %

Betongarbeidere 350 4,4 %

Møbelsnekkere 100 4,4 %

Bussjåfører og trikkeførere 500 4,1 %

Andre sikkerhetsarbeidere 100 4,1 %

Rørleggere og VVS-montører 550 4,0 %

Andre yrker innen forretningstjenester 50 3,8 %

Operatører innen tekstilproduksjon mv. 50 3,8 %

Andre lærere 250 3,7 %

Bingoverter, bookmakere mv. 50 3,5 %

Kokker 650 3,4 %

Tekniske tegnere 100 3,4 %

Andre ingeniører 650 3,2 %

Spesiallærere / spesialpedagoger 150 3,2 %

Slaktere, fiskehandlere mv. 50 3,1 %

Elektrikere 900 3,0 %

Systemadministratorer/Nettverksansvarlige 100 3,0 %

Sykepleiere 2 100 3,0 %

Førskolelærere 900 2,9 %

Legespesialister 300 2,9 %

Religiøse yrker 100 2,8 %

Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 500 2,7 %

Bygningsingeniører 600 2,7 %

Butikkavdelingssjefer 150 2,7 %

Andre administrative ledere 300 2,7 %

Sivilingeniører (elkraftteknikk) 50 2,6 %

Taktekkere 50 2,6 %

Helsefagarbeidere 2 450 2,6 %

Bartendere 100 2,6 %

Overflatebehandlere og lakkerere 100 2,6 %

Protese- og tannteknikere 50 2,6 %

Energimontører 150 2,5 %

Servitører 400 2,5 %

Kopper- og blikkenslagere 150 2,5 %

Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 150 2,5 %

Spesialsykepleiere 550 2,4 %

Automatikere 200 2,2 %

Montører av elektriske og elektroniske produkter 100 2,2 %

Forsikringsagenter 150 2,2 %

Sivilingeniører (geofag, petro- leumsteknologi, metallurgi mv.) 150 2,1 %

Vernepleiere 150 2,1 %

Kuldemontører mv. 50 2,1 %

Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 300 2,1 %

Serviceelektronikere 50 2,0 %

Elektronikkingeniører 250 2,0 %

Regnskapsmedarbeidere 400 2,0 %

Murere 100 2,0 %

Fengselsbetjenter 100 1,9 %

Tømrere og snekkere 1 000 1,9 %

Andre musikklærere 50 1,9 %

Lastebil- og trailersjåfører 550 1,9 %

Malere og byggtapetserere 150 1,9 %

Trykkere 50 1,9 %

Salgskonsulenter innen IKT-produkter 50 1,7 %

Havbruksarbeidere 100 1,6 %

Ledere av olje- og gassutvinning mv. 50 1,6 %

Elkraftingeniører 150 1,6 %

Spesialister i pedagogikk 50 1,6 %

Anleggsmaskin- og industrimekanikere 400 1,6 %

Programvareutviklere 200 1,5 %

Gulv- og flisleggere 50 1,4 %

Bilmekanikere 300 1,3 %
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STILLING
Mangel på arbeidskraft i 

antall personer, 2013
Stramhetsindikator

Ledere av bygge- og 150 1,3 %

Lønningsmedarbeidere 50 1,3 %

Brukerstøtte, IKT 50 1,3 %

Verktøymaker, låsesmeder mv. 50 1,2 %

Systemanalytikere/-arkitekter 200 1,2 %

Operatører innen plastprodukter 50 1,2 %

Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi 50 1,2 %

Frisører 150 1,1 %

Kjøkkenassistenter 100 1,1 %

Finansmeglere 50 1,1 %

Butikkmedarbeidere 1 850 1,1 %

Universitets og høyskolelektorer/-lærere 250 1,1 %

Brannkonstabler 50 1,0 %

Finans- og investeringsrådgivere 50 1,0 %

Sivilarkitekter 50 1,0 %

Ledere av industriproduksjon mv. 150 1,0 %

Bioingeniører 50 1,0 %

Kundebehandlere, bank og postkontor 50 0,9 %

Kundesentermedarbeidere 50 0,9 %

Politibetjenter mv. 50 0,9 %

Geologer og geofysikere 50 0,8 %

Grunnskolelærere 700 0,8 %

Skipsmaskinister 50 0,8 %

Regnskapsførere 200 0,8 %

Helse- og miljøkontrollører 50 0,8 %

Salgs- og markedssjefer 50 0,8 %

Eiendomsmeglere og –forvaltere 100 0,7 %

Jurister og advokater 100 0,7 %

Tele- og IKT-installatører 50 0,7 %

Ambulansepersonell 50 0,7 %

Sports- og aktivitetsinstruktører 50 0,7 %

Lektorer mv. (videregående skole) 150 0,6 %

Hotellresepsjonister 50 0,6 %

Arbeidsleder, bygg og anlegg 50 0,6 %

Innkjøpere 50 0,6 %

Bil-, drosje- og varebilførere 150 0,5 %

Anleggsmaskinførere 100 0,5 %

Vektere 50 0,5 %

Journalister 50 0,4 %

Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 200 0,4 %

Psykologer 50 0,4 %

Skoleassistenter 50 0,4 %

Helsesekretærer 50 0,4 %

Renholdere i bedrifter 200 0,4 %

Kontormedarbeidere 200 0,4 %

Ledere av utdanning og undervisning 50 0,3 %

Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 100 0,3 %

Operatører innen næringsmiddelproduksjon 50 0,3 %

Logistikkmedarbeidere 50 0,3 %

Ledere av logistikk og transport mv. 50 0,3 %

Melke og husdyrprodusenter 50 0,3 %

Finansanalytikere 50 0,2 %

Andre programvare- og applikasjonsutviklere 50 0,2 %

Selgere (engros) 100 0,2 %

Revisorer, regnskapsrådgivere 50 0,2 %

Lagermedarbeidere og materialforvaltere 50 0,1 %

Kundebehandlere lån og kreditt 50 0,1 %

Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 100 0,1 %

Vaktmestre 50 0,1 %

Andre pleiemedarbeidere 50 0,1 %

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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Metodisk vedlegg
Utvalg
I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av bedrifter 
fra Bedrifts- og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). 
Utvalget trekkes tilfeldig, men alle bedrifter med mer 
enn 400 ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle 
bedrifter med mer enn 100 ansatte i næringene 
offentlig forvaltning, undervisning, helse- og sosi-
altjenester og personlig tjenesteyting med i utvalget. 
De er med fordi dette ofte er bedrifter som skiller seg 
fra andre, som for eksempel sykehus, når det gjelder 
hvilke yrker de etterspør. Størrelsen på utvalget er 
bestemt slik at det skal sikre representativitet på alle 
næringer (2-sifret NACE). Det trekkes et utvalg som 
med 90 prosent sannsynlighet skal fastslå et punkt-
estimat som ligger innenfor et konfidensintervall på 
10 prosent for et ja/nei-spørsmål.

Innsamling av data
Det stilles i alt fem spørsmål i undersøkelsen, se 
spørreskjema i slutten av vedlegget. De utvalgte 
bedriftene blir bedt om å svare på internett eller 
postalt. Spørsmålene i undersøkelsen gir anslag på 
bedriftenes sysselsettingsforventninger for det 
kommende året, og om bedriften har rekrutterings-
problem innenfor spesifikke yrker. I vårundersøkel-
sen har NAVs fylkeskontorer ansvaret for datainn-
samlingen.

Analyse
I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal 
presenteres i form av andeler, og ikke absoluttverdi-
er, vektes resultatene. Et eksempel på en slik pro-
blemstilling er kartlegging av andel bedrifter som 
forventer sysselsettingsvekst i det kommende år. 
Ettersom næringene varierer i størrelse, er det 
nødvendig å tildele de store næringene mer vekt enn 

de små. Vektingen konstrueres ut fra forholdet 
mellom antall bedrifter i næringen og antall bedrifter 
totalt. Ettersom utvalget har en overrepresentasjon av 
store bedrifter, må resultatene innenfor hver næring 
også vektes i forhold til andelen små og store bedrif-
ter i populasjonen.

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

Usikkerhet
Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo 
mer detaljert kjennetegn det søkes på, desto større er 
usikkerheten knyttet til estimatet. For eksempel er 
det større usikkerhet knyttet til estimatene for yrker 
enn det vil være for estimatene for næringer. Dette 
fordi det er færre bedrifter som har oppgitt mangel på 
et yrke enn innen en næring, og estimatet blir dermed 
mer følsomt dersom en bedrift oppgir svært høy 
mangel sammenlignet med andre.

NAV har beregnet konfidensintervall for estimert 
mangel på arbeidskraft. Den faktiske mangelen vil 
med 95 prosent sannsynlighet ligge innenfor de 
respektive konfidensintervallene som er presentert i 
figurene. Nederste mulige grense for et konfidensin-
tervall kan ikke være lavere enn observert mangel i 
utvalget. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan 
kontaktes dersom det ønskes mer utdypende infor-
masjon om estimering av mangel på arbeidskraft og 
beregning av konfidensintervaller.
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Figur 1: Estimert mangel på arbeidskraft med konfidensintervaller. Etter fylke

 
Figur 2: Estimert mangel på arbeidskraft med konfidensintervaller. Etter næring

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse
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3.   Har bedriften mislyktes i å rekruttere  
arbeidskraft de siste tre månedene?

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

 Ja Gå til spørsmål 4.

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

 Nei Gå til spørsmål 6.

4. Hva skyldes dette:

  Ingen/for få kvalifiserte søkere  
Gå til spørsmål 5.

 Annet Gå til spørsmål 5.

5.   Innen hvilke yrker har dere mislyktes  
i å rekruttere arbeidskraft, og hvor  
mange stillinger dreier det seg om?

Spesifiser hvilke yrker det gjelder. Ta både med 
stillinger hvor dere ikke har fått ansatt noen og 
stillinger hvor dere har måttet ansette personer 
med lavere eller andre kvalifikasjoner enn dere 
søkte etter. Hvis dere for eksempel har søkt etter 
en førskolelærer, men i stedet har måttet ansette 
en assistent, skal dere føre opp én førskolelærer. 
Korttidsengasjement på under 4 uker skal ikke 
tas med.

Spørreskjema

1.  Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag?

Ta med disse gruppene: Fast ansatte, midlertidig 
ansatte, lærlinger, permitterte, personer på arbeids-
markedstiltak som dere har lønnsutgifter for og 
personer som er utleid til andre virksomheter, men 
som er ansatt hos dere. Følgende tas ikke med: 
Innleid arbeidskraft.

Antall ansatte i dag: ________

2.   Hvor mange ansatte venter dere  
å ha om ett år?

Ta med de samme gruppene som i spørsmål 1.  
Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger  
i dag.

Sett kun ett kryss.

 Flere enn i dag

 Like mange som i dag

 Færre enn i dag
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Sammendrag
Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekrutte-
ring. Vi finner at 58 prosent av bedriftene lyste ut stillingen sin i en offentlig kanal. Dette er en 
klar økning fra 2005, da man i en liknende undersøkelse fant at kun 40 prosent av stillingene 
ble lyst ut offentlig. Det er i all hovedsak økt bruk av internett som ligger bak økningen i ande-
len offentlig utlyste stillinger, ved at bruk av egne hjemmesider og stillingsdatabaser på inter-
nett nå er langt mer vanlig. At personen som ble ansatt selv tok kontakt med bedriften, uten at 
stillingen var lyst ut andre steder, er langt mindre vanlig nå enn i 2005.

Blant bedrifter med 50 ansatte eller mer, svarer så å si alle bedriftene at de har benyttet en 
offentlig kanal ved siste rekruttering. Dette gjelder i alle næringer. For små og mellomstore 
bedrifter ser vi derimot at det er stor forskjell i rekrutteringspraksis mellom de ulike næringene. 
Bedriftene i offentlig forvaltning, helse, pleie og omsorg og innen finansierings- og forsikrings-
virksomhet bruker i størst grad offentlige rekrutteringskanaler, mens bedriftene i blant annet 
jordbruk, skogbruk og fiske, deler av industrien og i bygg og anlegg i langt større grad bruker 
interne kanaler, som eget nettverk, i rekrutteringsprosessen.

Selv om en høyere andel av stillingene nå lyses ut offentlig enn i 2005, ser det ut til at NAV 
fanger opp en mindre andel av stillingene i sin stillingsdatabase. Økt bruk av egen hjemmeside 
og andre stillingsdatabaser enn nav.no kan forklare dette.

Hvilke rekrutteringSkanaler  
benytter bedriftene?
Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog
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media. Denne statistikken dekker dermed en høy andel 
av de offentlig utlyste stillingene. Dersom andelen 
stillinger som lyses ut offentlig er lav, vil dette bety at 
NAVs stillingsstatistikk kan være lite representativ for 
etterspørselen etter arbeidskraft, og dermed være en 
dårlig konjunkturindikator. Er andelen stillinger som 
lyses ut derimot høy, vil NAVs stillingsstatistikk 
kunne være en god indikator på utviklingen i etter-
spørselen etter arbeidskraft.

flest stillinger lyses ut offentlig
Tabell 1 viser andelen stillinger som kun lyses ut 
offentlig, andelen som kun bekjentgjøres internt og 
andelen der begge kanaler ble benyttet.

tabell 1. Bedrifter som har benyttet offentlig utlysning, 
intern rekruttering eller begge kanaler ved sist 
rekrutterte person. Prosentandeler

Stilling 2012

Offentlig utlyst 37

Ikke offentlig utlyst 42

Begge deler 21

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012.

innledning
Aetat gjennomførte i 2005 en undersøkelse hvor det 
blant annet ble undersøkt hvilke kanaler bedriftene 
brukte når de rekrutterte arbeidskraft, og om det var 
ulikt fra næring til næring hvor vanlig det var å lyse 
ut stillingene offentlig. Etter 2005 har det ikke vært 
gjennomført tilsvarende undersøkelser. Når spørsmå-
let dukker opp, har det derfor blitt vist til resultatene 
fra 2005. Hvor stor andel av stillingene som lyses ut i 
offentlige kanaler som aviser, stillingsbaser på 
internett eller egen hjemmeside kan imidlertid 
variere med konjunkturene og over tid.

Tilgangen til og bruken av internett har økt betydelig 
siden 2005 for både husholdninger og bedrifter. I følge 
Statistisk Sentralbyrås IKT-undersøkelser hadde 64 
prosent av husholdningene tilgang til internett i 2005, 
mens det gjaldt hele 93 prosent av husholdningene i 
2012. Det er også vanligere å bruke internett til å søke 
etter jobber nå enn det var den gang. I 2005 svarte 18 
prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år at de 
hadde brukt internett til å søke på jobb i løpet av de 
siste tre månedene, mens det gjaldt 30 prosent i 2011. 
Bredbåndsutbyggingen i Norge har også gjort at langt 
flere bedrifter nå har en rask bredbåndsforbindelse enn 
det som var tilfelle i 2005. Det betyr at det både er 
billigere og enklere for bedriftene å legge ut stillinge-
ne på internett nå enn i 2005, og siden flere hushold-
ninger bruker internett, vil det også være mer effektivt 
enn den gang. Det er derfor all grunn til å forvente at 
bruken av internett i stillingsutlysningene har økt.

I bedriftsundersøkelsen høsten 2012 la vi til spørs-
målet fra 2005, og ba bedriftene om å oppgi hvilken 
rekrutteringskanal som ble benyttet siste gang 
bedriften rekrutterte en ny ansatt. Svaralternativene 
var de samme som i 2005.

Det er interessant å vite mer om hvor mange stillinger 
som lyses ut offentlig, blant annet fordi det gir et bilde 
av hvor transparent arbeidsmarked vi har i Norge, og 
om det er viktig å ha et godt nettverk for å komme i 
arbeid. Det er også interessant fordi det sier noe om 
hvor stor del av stillingsmarkedet som dekkes av 
NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. I NAVs stillingssta-
tistikk inngår både stillinger som blir meldt til NAV 
eller på nav.no og stillinger som lyses ut i trykte 

Datagrunnlag
Dataene i denne artikkelen er hentet fra NAVs bedriftsun-
dersøkelse høsten 2012 (Ørbog og Sørbø, 2012). I denne 
undersøkelsen kontaktet vi 2 861 bedrifter, og fikk svar 
fra 61 prosent. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrom-
met 24. september til 1. november 2012. Store bedrifter 
(mer enn 200 ansatte) er overrepresentert i utvalget, og 
resultatene er derfor vektet for dette. For resultatene 
som er på tvers av næringer er det også vektet for den 
næringsvise fordelingen i populasjonen, og eventuelle 
skjevheter i svarene i forhold til denne.

I undersøkelsen fra 2005 bestod utvalget av 7 000 bedrif-
ter og svarprosenten var 64, altså mer enn dobbelt så 
mange svar som i den siste undersøkelsen. Den gang ble 
det også stilt flere og mer detaljerte spørsmål om stillin-
gene bedriftene hadde lyst ut, og det var derfor nødvendig 
med et større utvalg. Vi har ikke tilgang til datasettet fra 
2005, og får dermed ikke sett detaljert på svarene fra den 
gang. Det gir noe usikkerhet i sammenligning av resulta-
tene. Små endringer siden 2005 kan være tilfeldige, mens 
de store endringene fra den gang trolig kommer av reelle 
endringer i bedriftenes rekrutteringspraksis.
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stillingsdatabaser på nett, som nav.no og finn.no. 
Stillinger som legges ut her vil dermed treffe et stort 
marked. En stilling som kun legges ut på egen hjem-
meside vil derimot kreve noe mer av arbeidssøkerne. 
Stillingen vil da ikke komme med i automatiske søk 
på stillingsdatabasene, men kreve at arbeidssøkerne 
selv oppsøker bedriftenes hjemmesider for å finne 
stillingen. På samme måte vil stillingsannonser i 
regionaviser kun nå ut til arbeidssøkere i regionen, 
mens arbeidssøkere i andre deler av landet vanskelig 
kan få med seg at stillingen er ledig. Vi ser imidlertid 
av figur 1 at det er vanligere å kombinere flere rekrut-
teringskanaler nå enn det var i 2005, og at internett er 
hovedgrunnen til dette. Blant de som har benyttet egen 
hjemmeside, har for eksempel en tredjedel også 
benyttet NAV, mens halvparten har benyttet en 
stillingsbase på nettet og 60 prosent har hatt annonse i 
avis i tillegg til egen hjemmeside. Ved å benytte flere 
rekrutteringskanaler øker tilgjengeligheten og flere får 
mulighet til å søke på stillingen, noe som er positivt 
både for arbeidssøkere og arbeidsgivere.

bedriftenes eget nettverk og trykte medier 
er de vanligste rekrutteringskanalene
Selv om det vanligste nå er å lyse ut stillingene 
offentlig, er det å benytte eget nettverk til å rekruttere 
arbeidskraft den vanligste enkeltkanalen måten å 
rekruttere på, noe det også var i 2005. Den gang var 
det 37 prosent som benyttet eget nettverk, mot 35 
prosent i 2012. Det er særlig i små bedrifter at eget 
nettverk er vanligere å bruke. Mer enn 60 prosent av 
bedriftene som har benyttet eget nettverk har færre 
enn 10 ansatte.

Den største forskjellen fra 2005 er at internett er blitt en 
langt vanligere kanal å benytte seg av. Det gjelder både 
ved at bedriftene benytter egen hjemmeside og stillings-
databaser som nav.no og finn.no. En del av de som har 
benyttet nav.no vil trolig ligge i kategorien Aetat/NAV i 
figur 2, og økt bruk av internett kan dermed være en 
forklaring på at andelen som brukte Aetat/NAV har økt 
siden 2005. Selv om bruken av internett har økt mar-
kant, har det likevel ikke blitt mindre vanlig å annonse-
re i trykte medier. Man kunne tenke seg at flere valgte å 
bruke egne hjemmesider og stillingsdatabaser på 
internett i stedet for å annonsere i for eksempel aviser. 
Mange arbeidssøkere legger nå inn stillingssøk på en 

For at en stilling skal regnes som offentlig utlyst må 
den ha stått i trykte medier, være registret i en 
stillingsdatabase på internett, være utlyst via bedrif-
tens egen hjemmeside eller være registret hos NAV. 
Totalt benyttet 58 prosent av bedriftene seg av 
offentlig utlysning ved sin siste rekruttering. Det er 
dermed en langt større andel av stillingene som har 
vært lyst ut offentlig nå enn for syv år siden, da bare 
40 prosent av stillingene var lyst ut offentlig 
(Hagtvet 2005). Vi har imidlertid ikke tall for hvor 
stor andel av de 40 prosentene som da brukte både 
offentlige og interne rekrutteringskanaler i 2005.

Det er naturlig å tenke seg at andelen stillinger som 
lyses ut offentlig kan variere med konjunkturene. I en 
lavkonjunktur med høy ledighet vil det være enklere å 
få tak i arbeidskraft for arbeidsgiverne. Flere vil gjerne 
ta kontakt med bedriften på egen hånd, og kanskje vil 
også flere i ens eget nettverk være på jakt etter jobb. I 
2005 var norsk økonomi i bedring og arbeidsledighe-
ten falt klart gjennom året. I 2012 var arbeidsledighe-
ten derimot ganske stabil, og den økonomiske veksten 
avtok mot slutten av året. Det ser altså ikke ut til 
situasjonen på arbeidsmarkedet kan forklare den økte 
andelen offentlig utlysninger fra 2005 til 2012, selv 
om ledigheten var noe høyere den gang.

I figur 1 ser vi at det er økt bruk av internett som har 
bidratt til at langt flere stillinger lyses ut offentlig. Det er 
betydelig vanligere å legge ut stillingene på egen hjem-
meside og/eller på en stillingsdatabase på internett i 2012 
enn det var i 2005. I alt var det 42 prosent av bedriftene 
som kun valgte å benytte seg av rekrutteringskanaler som 
ikke var offentlige i høstens undersøkelse. I tillegg til 
intern rekruttering, eget nettverk og at personen som ble 
rekruttert selv tok kontakt, inkluderer dette også bruk av 
bemanningsbyrå og bruk av CV-databaser på internett. 
Dersom en bedrift har valgt å kontakte et bemanningsby-
rå uten å lyse ut stillingen, vil kun brukere av dette 
bemanningsbyrået ha mulighet til å få jobben og stillin-
gen har altså ikke vært tilgjengelig for allmenheten. Det 
samme vil gjelde ved bruk av en CV-database.

Selv om en stilling er lyst ut offentlig etter kriteriene 
vi her har lagt til grunn, vil stillingens tilgjengelighets-
grad variere etter hvilken rekrutteringskanal som er 
benyttet. Blant arbeidssøkere er det vanlig å benytte 
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kontakt med bedriften. En mulig forklaring kan 
kanskje være at det at langt flere bedrifter nå legger ut 
ledige stillinger på egne hjemmesider gjør at arbeids-
søkerne i større grad benytter disse, fremfor å oppsøke 
bedrifter og spørre om de har en ledig stilling.

vanligst å lyse ut stillinger i store bedrifter
Det er en klar sammenheng mellom bedriftens størrel-
se og om de lyser ut stillingen sin offentlig. Blant 
bedrifter med 50 ansatte eller mer, svarer 92 prosent at 
de brukte en offentlig rekrutteringskanal ved siste 
ansettelse, mens det samme gjelder 53 prosent av 
bedriftene med under 50 ansatte. Denne forskjellen 
står seg også om vi setter en annen grense enn 50 
ansatte. Ser vi for eksempel på bedrifter med over og 
under 10 ansatte finner vi at 68 prosent av de med mer 
enn 10 ansatte lyser ut offentlig, mens det kun gjelder 
41 prosent av de med færre enn 10 ansatte. Desto 
mindre bedriftene er, desto større er altså sannsynlig-
heten for at bedriften velger å la være å lyse ut stillin-
gen, men heller bruke eget nettverk eller lignende.

stillingsdatabase på internett, og får epost-varsel når en 
relevant stilling blir lagt ut. Samtidig har papiravisene 
opplevd fallende opplag. Likevel er det en større andel 
av bedriftene som nå svarer at de benytter annonser i 
trykte medier enn det som var tilfelle i 2005. De fleste 
som annonserer i media bruker likevel internett i tillegg. 
Om lag 60 prosent av bedriftene som brukte annonser i 
trykte media ved siste ansettelse, brukte i tillegg egen 
hjemmeside og/eller stillingsdatabase på internett. En 
forklaring på dette kan være at mange velger å ha en 
henvisningsannonse i avis, hvor det vises til annonse på 
internett. Dette er gjerne betydelig billigere enn å ha en 
full annonse i aviser, og kan dermed ha bidratt til at det 
fortsatt er vanlig med annonser i avisene.

Andelen som blir rekruttert etter selv å ha kontaktet 
bedriften, uten at stillingen ble gjort kjent gjennom 
andre rekrutteringskanaler, er halvert siden 2005. Det 
at langt flere av stillingene nå lyses ut offentlig enn det 
man fant i 2005 ser altså ut til å komme av økt bruk av 
internett, på bekostning av at arbeidssøkerne selv tar 

figur 1. Bruk av rekrutteringskanaler. 2005 og 2012. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012 og Aetat rapport 1/2005
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helse- og sosialtjenester, mens de som i minst grad lyste 
ut ledige stillinger offentlig var bedrifter innen jordbruk, 
skogbruk og fiske og innen bygge- og anleggsnæringen. 
Dette stemmer også godt overens med resultatene fra 
2012, der de samme næringene i minst grad benyttet 
seg av offentlig utlysning.

I offentlig sektor er det lovpålagt å lyse ut stillinger 
offentlig, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. 

Store næringsvise forskjeller
Næringen som oftest lyser ut stillinger offentlig er 
offentlig forvaltning. Hele 93 prosent av bedriftene opp-
gir her at de benyttet en offentlig rekrutteringskanal ved 
sin siste ansettelse. Deretter følger helse- og sosialtje-
nester og finansierings- og forsikringsvirksomhet. I 
undersøkelsen som ble gjennomført i 2005 var det de 
samme tendensene som vises i figur 2. Flest stillinger 
ble lyst ut i offentlig forvaltning, undervisning og i 

figur 2. Bedrifter som benyttet offentlig utlysning av siste stilling det ble ansatt noen, etter næring. 2012. Prosent

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012.
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finn.no enn på nav.no. Den 9. april var det for eksempel 
18 200 ledige stillinger på finn.no, mot 12 500 på nav.no. 
Dersom en fallende andel av de ledige stillingene fanges 
opp på nav.no er dette uheldig, siden NAV benytter 
denne kilden til å koble arbeidssøkere som er meldt 
ledige hos NAV mot ledige stillinger. Færre ledige 
stillinger på nav.no vil kunne gjøre det vanskeligere å 
matche arbeidsledige mot en ledig stilling. En fallende 
markedsandel for NAV sin stillingsdatabase vil også 
bidra til at statistikken over tilgangen på ledige stillinger 
blir en dårligere konjunkturindikator.
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vedlegg
Bedriftene ble stilt følgende spørsmål:
For den siste personen dere rekrutterte,  
hvilke rekrutteringskanaler ble benyttet  
for denne stillingen?
(Flere kryss mulig)

 Aviser, tidsskrifter eller andre trykte medier
 Stillingsdatabase på internett
 Egen hjemmeside
 NAV
 Rekrutteringsfirma, vikarbyrå eller lignende
 Intern rekruttering
 Eget nettverk/bekjentskapskrets
 CV-database på internett
  Personen som ble rekruttert tok selv kontakt,  

uten at stillingen ble gjort kjent gjennom andre 
rekrutteringskanaler

  Annet: ________________________________

Det er ikke tilfelle i privat sektor. Dette forklarer den 
høye andelen utlysninger i offentlig forvaltning og 
helse- og sosialtjenester. Innen næringen jordbruk, 
skogbruk og fiske er det trolig mye bruk av faste 
sommervikarer, hvor rekrutteringen ofte kan gå gjen-
nom bekjentskap. Også i bygge- og anleggsnæringen er 
eget nettverk den vanligste rekrutteringskanalen.

De største bedriftene (50 ansatte eller mer) svarer i 
stor grad at de lyser ut stillingene offentlig innenfor 
alle næringer. I de små bedriftene er det derimot stor 
forskjell mellom næringene. Ser vi for eksempel på 
bedrifter med færre enn 10 ansatte, er det fortsatt de 
samme tre næringene som lyser ut klart flest stillinger 
offentlig, mens det i liten grad lyses ut offentlig i 
jordbruk, skogbruk og fiske og deler av industrien. Det 
ser likevel ikke ut til at forskjellen mellom næringer 
kan forklares med at noen næringer har en stor andel 
små bedrifter, som i større grad benytter eget nettverk. 
Til det er forskjellen i rekrutteringspraksis mellom de 
små bedriftene på tvers av næring for stor.

fanger nav opp færre  
av de ledige stillingene?
Til tross for at vi her finner at en betydelig høyere andel 
av stillingene lyses ut i offentlige kanaler enn i 2005, ser 
det ut til at stillingsstatistikken til NAV fanger opp færre 
av stillingene enn tidligere. Frem til 2010 var tilgangen 
på ledige stillinger i NAVs statistikk en god indikator for 
hvordan sysselsetting og ledighet ville utvikle seg de 
neste månedene. Ved vendepunkt på arbeidsmarkedet 
snudde gjerne tilgangen på stillinger noen måneder før 
sysselsettingen og arbeidsledigheten. De siste tre årene 
har imidlertid tilgangen på ledige stillinger i vår statistikk 
holdt seg stabil, selv om sysselsettingsveksten tok seg 
klart opp og ledigheten falt. NAVs brukerundersøkelse 
blant arbeidsgivere viser også at bedriftene i mindre grad 
benytter NAV og nav.no til å lyse ut stillinger og til å få 
rekrutteringsbistand enn de gjorde tidligere (NAV 2012). 
Arbeidsgiverne svarer også at de er noe mindre fornøyd 
med NAVs selvbetjeningsløsninger enn tidligere. 
Dersom arbeidsgiverne i større grad velger å benytte 
egne hjemmesider eller andre stillingsdatabaser i stedet 
for nav.no, vil det kunne forklare hvorfor vår stillingssta-
tistikk ser ut til å treffe dårligere enn før. Jevnt over ser 
det også ut til at det nå ligger flere ledige stillinger ute på 
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Sammendrag
Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot noen av NAVs brukere som står lengst unna arbeid, 
men har samtidig som klar målsetting å få deltakerne i arbeid. I denne artikkelen ser vi på om 
deltakerne som sluttet i kvalifiseringsprogrammet i 2010 eller 2011 kom i jobb eller gikk over 
til å motta arbeidsavklaringspenger etterpå. Blant dem som sluttet i kvalifiserings programmet i 
2010 og 2011 var 26 prosent i jobb 6 måneder senere. Det var flest utenlandsfødte menn over 
24 år (31 prosent) og færrest norske menn over 24 år (18 prosent) som hadde fått jobb. Blant 
dem som kom i jobb var det likevel mange som fortsatt mottok sosialhjelp eller andre ytelser 
fra NAV. Det var ingen endring i andelen som kom i jobb i løpet av den perioden vi har sett på. 
 Andelen som gikk over til arbeidsavklaringspenger har derimot blitt betydelig redusert. Den 
gikk ned fra 25 prosent i første halvår 2010, til 17 prosent i andre halvår 2011.

De som sluttet i kvalifiseringsprogrammet innen utgangen av september 2010 følger vi i to år 
etter at programmet ble avsluttet. Etter to år var andelen i jobb blitt redusert fra 26 prosent 
til 20 prosent. 10 prosent hadde hatt en stabil yrkesdeltakelse gjennom hele perioden. 37 
prosent mottok enten arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Andelen som mottok disse 
helse relaterte ytelsene var betydelig høyere blant norskfødte enn blant utenlandsfødte, og noe 
høyere blant kvinner enn menn. Blant de norskfødte kvinnene over 24 år, mottok litt over halv-
parten arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Våre analyser indikerer at  omtrent halvparten 
av de som begynner på arbeidsavklaringspenger vil gå over til uføretrygd etterpå. Et viktig 
resultat av deltakelse på kvalifiseringsprogrammet er dermed at en betydelig gruppe deltakere 
kommer inn i et løp som på sikt vil medføre at de får uføretrygd, og dette gjelder særlig for de 
norskfødte deltakerne over 24 år. Siden det har vært en nedgang i overgangen til arbeidsavkla-
ringspenger kan dette bildet ha endret seg i dag.

Resultatene viser at mens omtrent en av fire var i jobb etter seks måneder, var det langt færre 
som oppnådde en stabil yrkestilknytning og ikke lenger mottok ytelser fra NAV. To år etter del-
takelse i programmet var det omtrent to ganger flere som mottok en helserelatert ytelse enn 
som var i jobb.

Kommer deltaKerne i  
KvalifiSeringS programmet i jobb?
Av Ivar Andreas Lima og Sille Ohrem Naper
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‑ Hvor mange går over til arbeidsavklaringspenger, 
og kommer de deretter tilbake til jobb, eller er de 
på vei inn i uførepensjon?

‑ Er det forskjeller i hvor stor andel som får jobb 
eller arbeidsavklaringspenger etter kjønn, alder, 
fødeland og tidligere arbeidserfaring?

‑ Har det vært endringer i hvor mange som får jobb 
og arbeidsavklaringspenger over tid?

tall fra nav-kontorene: en av tre kommer i jobb
Hvert tertial rapporterer NAV‑kontorene til Arbeids‑ 
og velferdsdirektoratet om hva de som gjennomførte 
eller planmessig avviklet kvalifiseringsprogrammet 
gikk til. Disse tallene viser at fra 2010 til 2012 har 
det vært en økning i andelen som kommer i jobb, og 
en nedgang i andelen som går til arbeidsavklarings‑
penger. I 2012 gikk 34 prosent av deltakerne over i 
arbeid (heltid eller deltid), mot 28 prosent i 2010. I 
2012 var det videre 13 prosent som gikk over til 
arbeidsavklaringspenger, mens det var 25 prosent i 
2010. I begge årene var det få som mottok uførepen‑
sjon rett etter at de avsluttet kvalifiseringsprogram‑
met. 24 prosent gikk over til sosialhjelp i 2012, og 
det var omtrent det samme som tidligere år.

Vi har altså allerede noe kunnskap om hva deltakerne 
i kvalifiseringsprogrammet går til etterpå, men disse 
tallene har noen begrensninger. For det første 
inkluderer de bare personer som har fullført pro‑
grammet eller avsluttet programmet etter avtale, og 
ikke de som av en eller annen grunn har falt fra 
underveis. For det andre er det ikke mulig å beskrive 
forskjeller i utfall etter kjennetegn ved deltakerne 
siden tallene bare oppgis på kommunenivå, ikke for 
hver deltaker. For det tredje gir tallene som 
NAV‑kontorene rapporterer til direktoratet ikke noe 
informasjon om hva som skjer med deltakerne på 
lengre sikt.

I denne analysen utnytter vi individbaserte register‑
data og følger deltakerne over tid, både de som 
fullførte eller avsluttet, og de som avbrøt program‑
met underveis. Vår studie er ingen effektevaluering. 
For å gjennomføre en effektstudie må det konstrueres 
en kontrollgruppe av ikke‑deltakere som er sammen‑
lignbare med deltakerne. På grunn av datasituasjonen 
kan vi foreløpig ikke konstruere en kontrollgruppe. 

innledning
En av de største og viktigste utfordringene NAV står 
overfor er å hjelpe personer som står langt unna 
arbeidsmarkedet med å komme i arbeid. Et viktig 
virkemiddel for å få til det er kvalifiseringsprogram‑
met. Det skal bidra til at flere som ellers ville vært 
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp kommer 
i arbeid ved hjelp av tett og koordinert oppfølging 
– også i tilfeller der veien frem kan være relativt lang 
og usikker. Det er også en målsetting at deltakerne 
skal klare å beholde jobben over tid. Det er foreløpig 
ikke gjort noen systematiske studier av hva som skjer 
med deltakerne etter programmet.

Hovedmålet med kvalifiseringsprogrammet er arbeid, 
mens målgruppen er personer med vesentlig nedsatt 
arbeids‑ og inntektsevne. Vi kan derfor ikke forvente 
at målet om arbeid kan nås av alle, kanskje ikke 
engang av et flertall. I denne artikkelen skal vi under‑
søke i hvilken grad deltakerne kommer i jobb, og om 
de forblir i jobb. Graden av måloppnåelse avhenger 
ikke bare av kvaliteten på programmet, men også av 
hvor langt deltakerne står fra arbeidsmarkedet i 
utgangspunktet. I tillegg vil det avhenge av forholdene 
på arbeidsmarkedet når programmet avsluttes.

For å kunne delta i kvalifiseringsprogrammet er det 
en forutsetning at man ikke har inntektsmulighet 
gjennom arbeid eller andre ordninger, som for 
eksempel arbeidsavklaringspenger. For å kunne få 
arbeidsavklaringspenger er det et vilkår at arbeidsev‑
nen er nedsatt på grunn av sykdom eller skade, men 
for å få kvalifiseringsstønad er det uten betydning 
hva som er årsak til at arbeidsevnen er nedsatt. 
Kvalifiseringsprogrammet skal ikke brukes til 
avklaring av helseproblematikk (Rundskriv til lov 
om sosiale tjenester i NAV, ledd 4.29.2.9). Det er 
imidlertid en del som får arbeidsavklaringspenger 
etter at de har deltatt på kvalifiseringsprogrammet, 
og dette er den andre overgangen vi ønsker å studere.

Vi skal besvare følgende spørsmål:
‑ Hvor mange får jobb etter å ha deltatt i kvalifise‑

ringsprogrammet, og hvor mange av disse oppnår 
en stabil tilknytning til arbeidslivet? Kommer de 
som ikke får jobb rett etter programmet i arbeid 
etter hvert?
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Ohrem Naper 2012). Det største enkeltlandet var 
Somalia. Av deltakerne i 2009 som innvandret 
mellom 2003 og 2006 hadde 70 prosent deltatt i 
introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger 
og innvandrere før de kom inn i kvalifiseringspro‑
grammet. Blant menn over 25 år i sistnevnte gruppe 
var andelen hele 79 prosent1. For mange av disse er 
trolig norskkunnskapene dårlige, men språkproble‑
mer alene skal ikke være nok til å få innvilget 
deltakelse i kvalifiseringsprogrammet.

En av fem deltakere i kvalifiseringsprogrammet var 
under 25 år ved utgangen av 2012 (Arbeids‑ og 
velferdsdirektoratet 2013). Det er imidlertid stor 
variasjon mellom kommunene i hvilken grad de 
prioriterer de unge, og om de anser kvalifiseringspro‑
grammet som et egnet virkemiddel for denne grup‑

1  I følge tall vi har bestilt spesielt fra SSB. 

Vi kan dermed ikke svare på om det er en positiv 
effekt av å delta på programmet sammenlignet med å 
ikke delta. Frisch‑senteret har fått i oppdrag å gjøre 
en effektevaluering som etter planen skal foreligge i 
løpet av året.

Hvem deltar i programmet?
I og med at inngangskriteriene for å delta i kvalifise‑
ringsprogrammet i stor grad er skjønnsbaserte, varierer 
forståelsen av hvem som utgjør målgruppen i en viss 
grad mellom kommunene (Schaft og Spjelkavik 
2011). Vi finner likevel en del fellestrekk. Deltakerne i 
kvalifiseringsprogrammet står langt fra arbeidslivet og 
har lite yrkeserfaring, i tråd med intensjonen til 
programmet. Det viser både kvantitative studier av 
gruppen vi selv har gjort tidligere (Ohrem Naper 
2010) og kvalitative studer (Djuve m.fl. 2012).

I 2011 var halvparten av deltakerne i kvalifiserings‑
programmet født i et annet land enn Norge (Herud og 

Om kvalifiseringsprogrammet

Inngangsvilkårene
For å kunne være aktuell for å delta i kvalifiseringspro-
grammet må man være mellom 19 og 67 år og ha vesent-
lig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært 
begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven 
eller arbeidsmarkedsloven. Dette blir fastsatt gjennom en 
arbeidsevnevurdering som foretas av NAVs veiledere. Hva 
som er årsaken til at arbeids- og inntektsevnen er redu-
sert, er uten betydning. Videre må NAV vurdere at tett og 
koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet både 
er hensiktsmessig og nødvendig for å styrke muligheten 
for deltakelse i arbeidslivet. Med «koordinert bistand» 
menes det at deltakeren må ha behov for oppfølging over 
tid fra to eller flere aktører.

Kvalifiseringsprogrammet er subsidiært. Det vil si at der-
som man har inntektsmulighet gjennom arbeid eller andre 
ordninger må denne benyttes. Dersom en deltaker søker 
om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon skal pro-
grammet stanses fordi overgang til arbeid ikke lenger er 
målet for programmet. Dette er presisert i merknadene til 
§§ 34 og 29 i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV, 
se punkt 4.34.2.4 og 4.29.2.9.

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for de som opp-
fyller alle inngangsvilkårene. Programmet er en engangs-
rettighet. For å kunne delta må man ha lovlig opphold og 
fast bopel.

Innholdet i programmet
Innholdet i kvalifiseringsprogrammet skal være individuelt 
tilpasset, men det skal samtidig inneholde arbeidsrettede 
tiltak og arbeidssøking. Programmet kan inneholde andre 
tiltak som skal støtte opp under og forberede overgang til 
arbeid, slik som opplæring, motivasjonstrening og lig-
nende. Arbeidsrettede tiltak skal inngå i programmet fra 
det tidspunktet det vurderes som hensiktsmessig, og 
senest når deltakeren er halvveis i programmet. Det skal 
legges stor vekt på deltakerens egne ønsker og vurderin-
ger ved utformingen av programmet. Programmet skal 
være på fulltid, men det kan settes av tid til for eksempel 
helsehjelp og ulike egenaktiviteter hvis det er behov for 
det. Programmet gis for inntil ett år, vurdert ut fra deltake-
rens forutsetninger og behov. Hvis målsettingen med pro-
grammet ikke er oppnådd når vedtaket utløper, kan pro-
grammet forlenges med inntil ett år, og etter en særskilt 
vurdering ytterligere 6 måneder. Et kvalifiseringsprogram 
kan dermed totalt sett vare i 2,5 år.

Kvalifiseringsstønad
Deltakerne i kvalifiseringsprogrammet mottar kvalifise-
ringsstønad, som i 2012 var på 164 000 kr i året (2 ganger 
folketrygdens grunnbeløp). Deltakere under 25 år får to 
tredjedeler av dette, og de som forsørger barn får barnetil-
legg. I tillegg kan man få bostøtte. Stønaden er skatteplik-
tig og utbetales etterskuddsvis på grunnlag av fremmøte.
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avgang fra statusen.2 Deltakerne i kvalifiseringspro‑
grammet utgjør en bare liten del av denne gruppen. 
Størstedelen av gruppen med nedsatt arbeidsevne var 
mottakere av arbeidsavklaringspenger, og denne 
gruppen står nærmere arbeidsmarkedet enn det som 
gjelder for deltakerne på kvalifiseringsprogrammet.

Forut for innføringen av kvalifiseringsprogrammet 
ble det gjennomført flere satsinger med mål om å få 
flere langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i 
arbeid. Den viktigste er «Arbeidsmarkedssatsingen i 
tiltaksplan mot fattigdom» også kalt Tiltakssatsing 
for sosialhjelpsmottakere. I den siste evalueringen av 
satsingen fant Schafft m.fl (2010) at 25 prosent av 
deltakerne på satsingen var i jobb tre måneder etter at 
de var skrevet ut av tiltaket. Av de som hadde 
kommet i jobb var det en god del som mistet den 
igjen, noe som indikerer en fortsatt svak tilknytning 
til arbeidsmarkedet. Deltakelse i satsingen ga en 
positiv effekt på å komme i jobb sammenlignet med 
de som ikke deltok, men forskjellene var små.

Lorentzen og Dahl (2005) undersøker hvilken effekt 
det å delta i kombinasjoner av flere statlige tiltak har 
på yrkesdeltakelse og inntekt i påfølgende år for en 
gruppe sosialhjelpsmottakere. Utfallsvariablene er 
gjennomsnittlig antall dager personene jobber i løpet 
av et år, og gjennomsnittlig yrkesinntekt per år. 
Utvalget består av sosialhjelpsmottakere som gikk på 
kjeder av tiltak i 1995 og 1996. De finner blant annet 
et det er en sterk positiv effekt av kombinasjonen 
kvalifiserende tiltak og arbeidstrening, samt av 
kvalifiserende tiltak og lønnstilskudd. Studien viser 
også at den positive effekten ser ut til å øke over tid. 
Et kjennetegn ved kvalifiseringsprogrammet er 
nettopp at ulike typer kvalifiserende kurs blir kombi‑
nert med praksisplass i ordinært arbeidsliv3.

2  Kilde: Tabell 8. Personer med avgang fra status nedsatt 
arbeidsevne som 6 måneder senere var registrert som 
arbeidstaker. Jan 2011- september 2012. Antall og prosent. Se: 
http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/
Annen+arbeidsmarkedsstatistikk/

3  Tall fra KOSTRA viser at over 40 prosent av deltakerne på 
Kvalifiseringsprogrammet har vært på praksisplass innen de 
slutter på programmet.

pen. I Oslo, som hadde hele 27 prosent av deltakerne 
på landsbasis, var kun fem prosent under 25 år.

Det er ikke noe krav at man er mottaker av økono‑
misk sosialhjelp for å bli med i kvalifiseringspro‑
grammet, men flertallet er det. Langtidsmottakere av 
økonomisk sosialhjelp, eller personer som står i fare 
for å bli det, er regnet som den viktigste målgruppen. 
I underkant av 30 prosent hadde fått økonomisk 
sosialhjelp i inntil seks måneder forut for program‑
met, og rundt 45 prosent hadde fått det i seks måne‑
der eller mer.

Mange av deltakerne har udefinerte fysiske helseplager 
og dårlig psykiske helse, og andre kan ha problemer 
knyttet til rus (Djuve m.fl. 2012, Schafft og Spjelkavik 
2011). Ofte dreier det seg om sammensatte problemer. 
Det samme viser tidligere studier av langtidsmottakere 
av sosialhjelp (Van der Wel m. fl. 2009). Samtidig viser 
en rapport fra 2012 at det er det en utbredt holdning 
blant NAV‑kontorene at personer med store rusproble‑
mer eller store psykiske problemer er uegnet til å delta i 
programmet. Det kan være et resultat av at kontorene 
tidligere har hatt dårlige erfaringer med disse gruppene 
(Djuve m.fl. 2012). Det finnes ikke registeropplysninger 
om helse eller rusproblematikk som kan belyse betyd‑
ningen av disse sentrale forholdene for utfallet av 
deltakelse i programmet.

tidligere studier av liknende tiltak
Med tanke på at kvalifiseringsprogrammet er rettet 
inn mot personer som i utgangspunktet står langt fra 
arbeidsmarkedet, kan man ikke forvente at det store 
flertallet kommer i arbeid. For å få et inntrykk av om 
resultatet kan sies å være «vellykket» kan det være 
nyttig å sammenligne med resultater fra lignede 
prosjekter og grupper. Vi foretar som nevnt ikke en 
effektevaluering.

Deltakerne på kvalifiseringsprogrammet inngår i en 
kategori som kalles «personer med nedsatt arbeidsev‑
ne» i NAVs terminologi (Bråthen og Vetvik 2011). 
NAV lager løpende statistikk om overgang til arbeid 
for alle med nedsatt arbeidsevne. Av alle som var 
registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne i 2011 
var 45 prosent i arbeid seks måneder etter at de hadde 
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arbeidslivet. I en kunnskapsoppsummering fra 2012 om 
effektstudier av tiltak for å få «utsatte»4 unge i jobb eller 
utdanning, finner forfatterne Jensen og Andersen (2012) 
moderat støtte for en viss positiv effekt for noen typer 
tiltak. En konklusjon fra kunnskapsoppsummeringen er 
at det er behov for mer kunnskap om hvilke typer 
«indsatser der effektivt kan bringe udsatte unge i 
arbejde eller i ordinær utdannelse».

4  Beskrevet som unge som har «hatt lange perioder på offentlig 
forsørgelse, dårlige arbeidsmarkedsforhold samt sosiale og 
psykiske problemer» (Jensen og Andersen, 2012, s. 7).

En systematisk oversikt over randomiserte studier fra 
USA viser at arbeidsmarkedstiltak for sosialhjelps‑
mottakere har små, men positive effekter på deltaker‑
nes sysselsetting og inntekt, og at de medfører en 
svak nedgang i sosialhjelpsutgifter (Kunnskapssente‑
ret 2006). Effekten av tiltakene var størst for lang‑
tidsmottakere og dem uten tidligere arbeid. Overfø‑
ringsverdien av denne kunnskapen til norske forhold 
er imidlertid begrenset.

En stor gruppe deltakere på kvalifiseringsprogrammet 
er marginalisert ungdom med liten tilknytning til 

Data og metode

Data
KoStra: For å identifisere deltakere i kvalifiseringsprogram-
met bruker vi data fra KOSTRA/SSB, for 2010 og 2011. 
KOSTRA er et rapporteringssystem fra kommune til stat på 
en del utvalgte indikatorer. Populasjonen er definert som 
alle som er registrert i KOSTRA med sluttdato i kvalifise-
ringsprogrammet i 2010 og 2011, og som var registrert som 
bosatt i mars 2012. Deltakere som har avsluttet program-
met fordi de har flyttet til en annen kommune, er ikke med. I 
noen figurer ser vi på alle som sluttet på programmet inklu-
dert de som avbrøt, mens i andre ser vi kun på de som full-
førte programmet eller avsluttet det etter avtale. Logikken 
er at når vi ser på gruppeforskjeller etter seks måneder så 
inkluderer vi alle, også de som avbrøt programmet. Dette 
gjelder figur 4–5c, samt tabell 2. I de resterende figurene ser 
vi kun på de som har fullført programmet.

Med «fullført eller avsluttet program» mener vi program 
som er fullført i henhold til planlagt forløp, eller dersom 
programmet etter avtale mellom NAV-kontoret og deltake-
ren er endelig avsluttet tidligere enn planlagt forløp. 
Årsaken til avtalt endelig avslutning har ikke betydning. 
Med «avbrutt program» menes at deltakeren har uteblitt 
fra program så ofte eller over så lang tid at utbetalingen av 
kvalifiseringsstønaden er varig stanset.

Opplysninger om økonomisk sosialhjelp er også hentet fra 
KOSTRA/SSB. Vi har kun opplysninger om økonomisk sosi-
alhjelp for 2010 og 2011.

periode: Vi følger utvalget fra 6 måneder etter avsluttet 
program og ut september 2012. Vi har derfor kun opplys-
ninger om arbeid eller ytelser 24 måneder etter avsluttet 
kvalifiseringsprogram for de som avsluttet programmet 
innen utgangen av september 2010.

arbeidstaker-arbeidsgiverregisteret: Aa-registeret er 
knyttet til administreringen av sykelønnsordningen for 

lønnstakere. Arbeidsforhold med minst fire timers gjen-
nomsnittlig arbeidstid i uken skal registreres. Vi har defi-
nert det å være i jobb som å være registrert med ett 
arbeidsforhold som varer i minst en måned på tidspunk-
tene 6, 12 eller 24 måneder etter at programmet er avslut-
tet. I tillegg brukes opplysninger fra registeret om arbeids-
historikk forut for KVP tilbake til 2003.

navs ytelser: Opplysninger om uførepensjon, arbeidsav-
klaringspenger, dagpenger og andre ytelser er hentet fra 
NAVs registre over disse ytelsene. Opplysningene om 
ytelsene er oppdatert til og med september 2012. 
Midlertidige helserelaterte ytelser før kvalifiseringspro-
grammet består av rehabiliteringspenger, attføringspenger 
og tidsbegrenset uførepensjon. Vi har opplysninger om 
slike ytelser fra 1988 frem til disse ordningene ble erstat-
tet av arbeidsavklaringspenger i mars 2010.

folkeregisteret: Folkeregisteret inneholder informasjon 
om alle som bor eller har vært bosatt i Norge. Herfra har vi 
hentet demografiske opplysninger om kjønn, fødselsår, 
fødeland.

ligningsregisteret: Registeret eies av Skattedirektoratet 
og benyttes av NAV i forvaltningen av ulike trygdeytelser. 
Herfra har vi hentet opplysninger om pensjonsgivende 
inntekt fra og med 2005. Vi benytter to mål basert på 
dette: 1. Nivået på den pensjonsgivende inntekten året før 
oppstart på kvalifiseringsprogrammet, kodet om til antall 
«G», som står for grunnbeløpet i folketrygden (G). I 2012 
var grunnbeløpet på 82 122, men det justeres årlig. 2. En 
dikotom variabel som angir hvorvidt de har hatt inntekt på 
minst 1 G etter 2005 og frem til oppstart på KVP eller ikke. 
Dette kan anses som et mål på hvorvidt de har vært sys-
selsatt eller ikke.
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Kvalifiseringsprogrammet er inspirert av Introduk‑
sjonsordningen for flyktninger og innvandrere når 
det gjelder stønads‑ og rettighetsaspektet. Av de som 
avsluttet introduksjonsprogrammet ble 46 prosent 
sysselsatt (Kavli m.fl. 2007). Kvinnelige deltakere 
kom sjeldnere i jobb enn menn.

Kjennetegn ved utvalget
I tabell 1 gir vi oppsummerende statistikk for de som 
sluttet på kvalifiseringsprogrammet i 2010 eller 2011. 
Det var omtrent like mange som sluttet i hvert av årene. 
Nesten halvparten hadde vært mer enn ett år i program‑
met. 16 prosent avbrøt programmet ved å utebli, mens 
resten fullførte det planlagte programmet eller avsluttet 
programmet etter avtale med NAV‑kontoret.

I hovedsak ser vi at den demografiske sammensetnin‑
gen samsvarer med resultatene fra tidligere studier. 
Det er mange unge under 25 år, og en høy andel 
utenlandsfødte. Vi ser også at utvalget er kjenneteg‑
net ved en svak yrkestilknytning. Halvparten av 
deltakerne hadde ingen eller svært begrenset tilknyt‑
ning til arbeidslivet mellom 2005 og det året de 
startet på kvalifiseringsprogrammet. 27 prosent 
hadde inntekt over 1 G5 året før de startet på kvalifi‑
seringsprogrammet, og 50 prosent hadde hatt inntekt 
over det nivået noen av årene etter 2005.

lavere andel fikk jobb ved  
avbrutt  program
Andelen som går over i jobb etter å ha deltatt i pro‑
grammet kan beregnes på to måter. Den ene er å kun 
presentere tallene for de som har fullført eller avsluttet 
programmet, og den andre er å også ta med de som har 
avbrutt programmet. Hvis vi skal måle resultatet av det 
å delta i tiltak og å få tett oppfølging, er det gode 
grunner til ikke å ta med de som i liten grad har deltatt 
på programmet. Djuve m. fl. (2012, s. 37) fant at ved 
alle kontorene de gjennomførte intervju, hadde veile‑
derne opplevd å måtte avbryte program på grunn av 
deltakernes rusproblemer. I slike tilfeller kan det å 
avbryte programmet være slutten på et forløp med 

5  1 G (grunnbeløpet i Folketrygden) tilsvarte 75 641 kroner i 2010.

tabell 1. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet som 
avsluttet programmet i 2010 eller 2011 etter 
bakgrunnskjennetegn. Prosent. N=6210

prosent

Sluttår

2010 54

2011 46

Oppstartsår

2008 17

2009 41

2010 33

2011 9

Varighet i programmet

1 – 6 mnd. 20

7–12 mnd. 33

13–24 mnd. 36

Mer enn 2 år 11

Programslutt

Fullført/avsluttet 84

Avbrutt program 16

Demografi 

Unge under 25 år 28

Norskfødte kvinner 12

Norskfødte menn 23

Utenlandsfødte kvinner 20

Utenlandsfødte menn 17

Pensjonsgivende inntekt året før KVP

Ingen 39

Under 1 G 33

Mellom 1 og 2 G 17

Mellom 2 og 3 G 7

Mer enn 3 G 3

Tjente mer enn 1 G etter 2005 og før start KVP 50

Antall år i arbeid siste fem år 

0 år 50

1–2 år 29

3–5 år 21

Har tidligere mottatt midlertidige helserelaterte  
ytelser

20
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Andelen som var i jobb og andelen som mottok 
arbeidsavklaringspenger blir redusert med 2–3 
prosentpoeng dersom vi tar med de som avbrøt 
programmet. Den lave andelen som kom i jobb blant 
dem som avbrøt programmet, indikerer at denne 
gruppen har betydelig større avstand til arbeidsmar‑
kedet enn de som lykkes med å fullføre programmet. 
Den tilsvarende lave andelen av denne gruppen som 
mottok arbeidsavklaringspenger i etterkant er også 
interessant å merke seg.

nedgang i overgangen  
til arbeidsavklaringspenger
I figur 2a og b ser vi om utfallet seks måneder etter 
avsluttet program har endret seg i systematisk over 
tid fra de som sluttet i 1. kvartal i 2010 frem til de 
som sluttet i 4. kvartal i 2011. Figur 2a viser at det er 
en viss variasjon i hvor mange som kommer i jobb, 
men ingen klar trend. Dette er i motstrid til 
NAV‑kontorenes rapporteringer, som viser økt 
overgang til arbeid i den samme perioden. Vi er 
usikre på hvorfor disse to datakildene viser ulike 
trender. En forklaring kan simpelthen være at dette er 
to ulike datakilder der arbeid registreres ulikt. Vi kan 
derimot observere en klar lineær nedgang i andelen 
som startet på arbeidsavklaringspenger7. Andelen 
som gikk til arbeidsavklaringspenger ble redusert fra 
25 prosent i første halvår 2010, til 17 prosent i andre 
halvår 2011. Dette er i tråd med funn fra NAV‑kon‑
torenes rapportering til direktoratet. Det er flere muli‑
ge forklaringer på denne nedgangen. Arbeidsavkla‑
ringspenger ble innført i mars 2010, og tidligere 
analyser har vist at det også generelt var flere som 
begynte på arbeidsavklaringspenger i oppstartsåret 
enn i senere år (Kann m.fl. 2013). En annen mulig 
forklaring er at NAV‑kontorene over tid kan ha blitt 
flinkere til å vurdere mulige deltakere på forhånd, 
noe som har resultert i at de i mindre grad rekrutterer 
de som heller skulle hatt arbeidsavklaringspenger. En 
tredje forklaring kan være at NAV‑kontorene i større 
grad har begynt å skrive deltakerne ut av programmet 

7  Vi testet om det er en lineær nedgang med bruk av en logistisk 
regresjonsmodell med arbeidsavklaringspenger som avhengig 
variabel og kvartal for avslutning på program som uavhengig 
variabel. Den lineære nedgangen er signifikant på et 0,01 nivå.

avtalebrudd og manglende deltakelse i tiltak. Sett ut fra 
et kost‑nytte perspektiv kan det derimot argumenteres 
for å ta med de som har avbrutt programmet. Også disse 
har bidratt til ressursbruken mens de deltok i program‑
met. Det viser seg dessuten at de som avbrøt program‑
met hadde nokså lang median6 varighet i programmet, 
på 277 dager, mot 376 dager blant dem som har fullført 
programmet. Andelen som avbryter programmet er 
dessuten en indikator på i hvilken grad man lykkes med 
å velge ut de som er egnet til å delta på programmet, og 
i hvilken grad programmet er tilpasset deltakerne. Vi vil 
derfor starte med å vise utfallet seks måneder etter 
avsluttet program for begge grupper.

Figur 1 viser at det totalt er 24 prosent som var i 
arbeid seks måneder etter deltakelse i kvalifiserings‑
programmet. 27 prosent var i jobb blant dem som 
hadde fullført eller avsluttet programmet, mens det 
var 10 prosent blant dem som avbrøt programmet. 

6  Median er verdien til den enheten som deler en ordnet fordeling i 
to like store deler. Det er et mål på sentraltendens som er bedre 
egnet enn gjennomsnittet til å beskrive en typisk verdi når 
verdiene er skjevfordelte (Hellevik, 1999).

figur 1. Tidligere deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
etter om de var i jobb eller mottok 
arbeidsavklaringspenger seks måneder etter avsluttet 
program og etter om programmet ble fullført/ avsluttet 
eller avbrutt. Prosent. N=6210
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Utenlandsfødte kommer oftere i jobb

Både kvaliteten på programmet, deltakernes avstand 
til arbeidsmarkedet og forholdene på arbeidsmarke‑
det vil være faktorer som påvirker hvor mange 
deltakere som kommer i jobb etter programmet. Det 
forholdet som sannsynligvis spiller den største rollen 
er seleksjonen av deltakere inn i programmet. Altså 
hva som kjennetegner de som kommer inn i pro‑
grammet. Ifølge Djuve m. fl. (2012) fremhever 
veilederne rusproblemer, psykiske problemer og 
manglende motivasjon som faktorer som i stor grad 
svekker sjansen for å lykkes med programmet. Våre 
data inneholder ikke informasjon om fysisk og 
psykisk helse eller om rusproblemer. Her skal vi 
imidlertid presentere tall separat for fem ulike 
grupper som er kombinasjoner mellom kjønn, 
fødeland og alder. Dette fordi det er gode grunner til 
å anta at det er store forskjeller i hvilke barrierer 
disse gruppene har med hensyn til deltakelse i 
arbeidslivet. Blant innvandrere er ofte språkproble‑
mer og manglende kvalifikasjoner de viktigste 
hindrene mot det å skaffe seg jobb. Selv om språk‑
problemer alene ikke skal gi rett til kvalifiseringspro‑
grammet, viser Djuve m. fl. (2012) at mange 
NAV‑kontor likevel tilbyr programmet til denne 

med en gang de søker om arbeidsavklaringspenger. I 
slike tilfeller vil de bli skrevet ut til sosialhjelp i 
påvente av svar på søknaden om arbeidsavklarings‑
penger. Dette ble som nevnt innskjerpet i rundskrivet 
i 2012, men praksis ved NAV‑kontorene kan ha vært 
i endring allerede før rundskrivet kom.

Høy andel med nav-ytelser etterpå
Det å være registrert som arbeidstaker betyr ikke 
nødvendigvis at en klarer seg økonomisk uten støtte 
fra NAV. Siden deltakerne på kvalifiseringsprogram‑
met er en vanskeligstilt gruppe, er det sannsynlig at 
mange ikke vil klare å jobbe nok til å klare å forsørge 
seg selv fullt ut. Figur 3 viser at av de 26 prosent 
som var i jobb ett år etter deltakelse i kvalifiserings‑
programmet, var det som mange som hadde en ytelse 
fra NAV i tillegg. Det store flertallet av disse mottok 
økonomisk sosialhjelp. 12 måneder etter endt 
deltakelse var det 16 prosent som var i jobb og som 
ikke var registrert med andre ytelser. Det var i tillegg 
11 prosent som verken hadde jobb eller andre ytelser. 
Totalt var det dermed 27 prosent som ikke mottok 
ytelse fra NAV på dette tidspunktet.

figur 2a. Tidligere deltakere på 
kvalifiseringsprogrammet etter om de er i jobb 6 mnd. 
etter avsluttet program, og etter hvilket kvartal de 
avsluttet. Prosent og linje som viser den lineære 
sammenhengen. N=5232
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figur 2b. Tidligere deltakere på 
kvalifiseringsprogrammet etter om de mottar 
arbeidsavklaringspenger 6 mnd. etter avsluttet 
program, og etter hvilket kvartal de avsluttet. Prosent 
og linje som viser den lineære sammenhengen. N=5232
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figur 3. Tidligere deltakere på kvalifiseringsprogrammet 
som fullførte programmet i 2010 eller 2011.  
Status 1 år etter endt program. Prosent. N=2377
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måneder etter avsluttet program, mens 21 prosent 
mottok arbeidsavklaringspenger. Figuren viser at det 
blant de norskfødte var en lavere andel som kom i 
jobb og en høyere andel som gikk over til arbeidsav‑
klaringspenger enn blant de utenlandsfødte. I gruppen 
norskfødte menn som er 25 år og eldre var det for 
eksempel 19 prosent som var i arbeid og 26 prosent 
som mottok arbeidsavklaringspenger. Blant utenlands‑
fødte menn i samme aldersgruppe var det 31 prosent 
som var i jobb, og bare 13 prosent som mottok 
arbeidsavklaringspenger. De betydelige forskjellene 
mellom gruppene indikerer at utenlandsfødte deltakere 
har bedre forutsetninger for å komme seg i jobb og at 
de i mindre grad enn norskfødte har helseproblemer.

gruppen. Det er vanlig at innvandrere som ikke 
kommer i jobb etter introduksjonsprogrammet starter 
i kvalifiseringsprogrammet kort tid etterpå. Dette 
gjelder nok i stor grad i Oslo der hele 70 prosent av 
deltakerne er født i utlandet. Blant norskfødte kan vi 
anta at det er en høyere andel med psykiske og 
fysiske helseproblemer enn blant utenlandsfødte. 
Blant annet er det langt flere norskfødte som tidligere 
har mottatt rehabiliterings‑ og attføringspenger.

Figur 4 viser utfallene etter seks måneder for de fem 
gruppene og inkluderer både de som har fullført 
programmet, og de som har avbrutt det. Totalt 24 
prosent var registrert med et arbeidsforhold seks 

Statistisk signifikans i figurer
I alle figurer der vi ser på sammenhenger mellom 
 kjennetegn ved deltakerne og utfall etter deltakelse, 
har vi testet om sammenhengene er statistisk signifi-
kante. Alle sammenhenger i figurene er signifikante på 
et 0,05 nivå med unntak av de som er merket med  
i.s=ikke  signifikant.

figur 4. Tidligere deltakere på kvalifiseringsprogrammet som avsluttet i 2010 eller 2011, etter om de er i jobb  
eller mottar arbeidsavklaringspenger etter seks måneder, og etter demografiske kjennetegn. Prosent. N=6105
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tidligere yrkeserfaring  
har stor betydning

Selv om alle som deltar i kvalifiseringsprogrammet 
har vesentlig nedsatt arbeidsevne, står ikke alle like 
langt fra arbeidsmarkedet i utgangspunktet. Hvor‑
vidt de var i arbeid ifølge Aa‑registeret og hadde 
pensjonsgivende inntekt før de deltok i kvalifise‑
ringsprogrammet brukes som mål på tidligere 
tilknytning til arbeidslivet. De som hadde en 
tilknytning til arbeidslivet før de startet i program‑
met kom oftere i jobb enn de som ikke hadde vært i 
arbeid i tiden før. Av de som ikke hadde jobbet i det 
hele tatt i de fem årene før de startet kom 19 prosent 
i jobb, mens andelen var 31 prosent for de som 
hadde vært i jobb i tre til fem av årene (figur 5a). 
Målet på deltakernes pensjonsgivende inntekt gir et 
tilsvarende resultat (figur 5 b). Dette resultatet betyr 
ikke nødvendigvis at programmet har størst effekt 
for dem med forutgående arbeidserfaring. Det kan 
være at flere av dem uansett ville ha funnet arbeid 
på egenhånd sammenlignet med dem med svakere 
yrkestilknytning.

figur 5a. Tidligere deltakere på 
kvalifiseringsprogrammet som avsluttet i 2010 eller 
2011, etter om de er i jobb eller mottar 
arbeidsavklaringspenger etter seks måneder, og etter 
arbeidserfaring siste fem år før deltakelse i programmet. 
Prosent. N=6210
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Det er ingen sammenheng mellom tidligere inntekt og 
arbeidserfaring og hvorvidt deltakerne hadde arbeidsav‑
klaringspenger 6 måneder etter at de avsluttet kvalifise‑
ringsprogrammet (figur 5 a og b). Derimot er det en 
sterk sammenheng med hvorvidt deltakerne har hatt 
midlertidige helserelaterte ytelser tidligere. Tabell 1 
viste at 20 prosent av deltakerne har hatt midlertidige 
helserelaterte ytelser tidligere. Vi ser av tabell 5c at av 
de som tidligere har mottatt slike ytelser fra NAV kom 
15 prosent i jobb, mens 35 prosent mottok arbeidsavkla‑
ringspenger. Det er langt flere norskfødte enn utenlands‑
fødte som tidligere har mottatt slike ytelser. Blant 
norskfødte menn og kvinner over 25 år gjelder dette 41 
prosent (ikke vist). At de tidligere har fått en midlertidig 
helserelatert ytelse fra NAV er en indikasjon på at de 
har dårlig helse, og slik sett er resultatet som forventet. 
Men samtidig skal kvalifiseringsprogrammet gi tettere 
oppfølging, og kunne slik sett føre til at flere kom i jobb.

Ovenfor har vi for eksempel sett at utenlandsfødte 
oftere kom i jobb enn norskfødte. Denne forskjellen 
har nok ikke sammenheng med om deltakeren er født i 
utlandet eller i Norge, men kan for eksempel skyldes at 
norskfødte på kvalifiseringsprogrammet har dårligere 

figur 5b. Tidligere deltakere på 
kvalifiseringsprogrammet som avsluttet i 2010 eller 
2011, etter om de er i jobb eller mottar 
arbeidsavklaringspenger etter seks måneder, og etter 
inntektsnivå før deltakelse i programmet. Prosent. 
N=6038
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Logistisk regresjonsmodell
Vi har benyttet en logistisk regresjonsmodell for å gi en 
samlet beskrivelse av hvilke faktorer som påvirker 
utfallet av deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. 
Tallene i tabellen er oddsrater, som er et forhold mellom 
to odds. En oddsrate på 1 betyr at det ikke er noen sam-
menheng mellom forklaringsvariabelen og utfallsvaria-
belen. En oddsrate på mindre enn 1 viser at det er en 
negativ sammenheng, mens en oddsrate som er høyere 
enn 1 betyr at det er en positiv sammenheng. En odds-
rate på 2 betyr at en gitt gruppe to ganger så høy odds 
for et gitt utfall i forhold til referansegruppen. 

Den bivariate analysen viser oddsraten for de enkelte 
forklaringsvariablene før kontroll for andre variabler, 
mens den multivariate analysen viser oddsratene ved 
kontroll for alle andre variabler i modellen. Oddsraten 
for variabelen rehabiliterings- og attføringspenger er for 
eksempel på 2,5 i den multivariate modellen med over-
gang til arbeidsavklaringspenger som utfallsvariabel. 
Det betyr at den nevnte gruppen har 2,5 ganger høyere 
odds for å gå over til arbeidsavklaringspenger sammen-
lignet med dem som ikke har mottatt rehabiliterings-
penger/attføringspenger, når alt annet er likt.

helse og derfor oftere har mottatt rehabiliterings‑ eller 
attføringspenger. For å ta hensyn til slike forskjeller 
mellom gruppene har vi beregnet en multivariat modell 
der vi ser på sammenhengen mellom forklaringsvaria‑
bler og utfallene, gitt at alt annet i modellen er likt. I en 
slik modell ser vi for eksempel på betydningen av det å 
være utenlandsfødt gitt at de har samme yrkeserfaring og 
i samme grad har mottatt attføring‑ eller rehabiliterings‑
penger som de norskfødte. I modellen har vi med alle 
variabler som er beskrevet enkeltvis i figurene ovenfor. 
Se tabell 3 i vedlegg. I tillegg kontrollerer vi her for om 
deltakerne avbrøt programmet, for om de sluttet i 2010 
eller i 2011, og for varighet på programmet. Se fakta‑
boksen for en forklaring på tallene i tabell 2.

Den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng 
med overgang til arbeidsavklaringspenger er det å 
tidligere ha mottatt rehabiliterings‑ og attføringspen‑
ger. Sammenhengen svekkes bare noe ved kontroll 
for demografiske kjennetegn. Vi har gjort en separat 
analyse av norskfødte og utenlandsfødte (ikke vist). 
Den viser at de få utenlandsfødte som har mottatt 
attførings‑ eller rehabiliteringspenger har langt større 

sannsynlighet for å gå over på arbeidsavklaringspen‑
ger enn den betydelig høyere andelen nordmenn som 
tidligere har mottatt slike helserelaterte ytelser. Vi får 
også bekreftet at det er en lavere andel som går over 
til arbeidsavklaringspenger blant dem som sluttet i 
kvalifiseringsprogrammet i 2011 sammenlignet med 
dem som sluttet i 2010. Ved å kontrollere for kjenne‑
tegn ved deltakerne i modellen tar vi hensyn til at 
deltakerne som sluttet på programmet i 2011 kan være 
annerledes enn deltakerne som sluttet på programmet i 
2010. Når vi fortsatt finner en lavere overgang til 
arbeidsavklaringspenger i 2011 etter en slik kontroll, 
indikerer det at det ikke er endringer i sammensetnin‑
gen av deltakerne mellom 2010 og 2011 som forklarer 
denne endringen.

Yrkesdeltakelsen synker over tid, mens 
andelen med helserelaterte ytelser øker
Det var 1661 personer som hadde fullførte program‑
met per september 2010. Disse kan vi følge i to år 
frem til september 2012. Figur 6 viser at denne 
gruppens yrkesdeltakelse ble noe svekket i løpet av 

figur 5c. Tidligere deltakere på 
kvalifiseringsprogrammet som avsluttet i 2010 eller 
2011, etter om de er i jobb eller mottar 
arbeidsavklaringspenger etter seks måneder, og etter 
hvorvidt de hadde hatt en midlertidig helserelaterte 
ytelse før deltakelse i programmet. Prosent. N=6210
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de to årene etter at de sluttet i kvalifiseringsprogram‑
met, mens andelen som mottok en helserelatert ytelse 
gradvis økte. Seks måneder etter programmet var 26 
prosent i jobb og 28 prosent mottok en helserelatert 
ytelse. Etter 24 måneder var 20 prosent i jobb mens 
37 prosent mottok helserelaterte ytelser.

Andelen med uføretrygd økte fra 2 prosent etter seks 
måneder til 7 prosent etter 24 måneder. Det er gode 
grunner til å tro at andelen som mottar uføretrygd vil 
fortsette å øke i tiden fremover. Kann og Kristoffersen 
(2013) viser at det i gjennomsnitt er 41 prosent som går 
over til uførepensjon når de slutter å motta arbeidsav‑
klaringspenger. Våre tall indikerer at det er omtrent like 
stor andel som går over på uførepensjon fra arbeidsav‑
klaringspenger blant dem som kommer fra kvalifise‑
ringsprogrammet (ikke vist). Et viktig utfall av kvalifi‑
seringsprogrammet er dermed at en betydelig gruppe 
som tidligere kun mottok økonomisk sosialhjelp 
kommer inn i et løp som vil gi dem en varig inntektssik‑
ring i form av uførepensjon. Det store flertallet av disse 
vil ikke ha opptjent spesielle rettigheter og vil derfor 
motta minstesatsen som er på 2 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden (151 000 kr ved inngangen til 2011). For 
mange er ikke dette beløpet nok for å klare seg økono‑
misk, slik at de fortsatt vil motta økonomisk sosialhjelp 
eller bostøtte i tillegg. Samtidig er det grunn til å tro at 
vi i denne gruppen vil se en klar nedgang i andelen som 
har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde.

forskjeller to år senere

Det er store forskjeller mellom de ulike demografiske 
gruppene med hensyn til hvor mange som er i jobb og 
hvor mange som har fått arbeidsavklaringspenger eller 
uførepensjon to år etter at de fullførte eller avsluttet 
kvalifiseringsprogrammet (tabell 2). Blant de unge og 
de utenlandsfødte mennene over 25 år var i overkant 
av 20 prosent i jobb 24 måneder etter kvalifiserings‑
programmet, mens for de andre deltakerne var andelen 
i jobb rundt 17 prosent. Forskjellene i andelene som 
var i arbeid i de ulike demografiske gruppene er 
mindre etter 24 måneder enn de var etter 6 måneder, 
men mønsteret er langt på vei det samme.

Rundt halvparten av de norskfødte over 25 år mottok 
arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon to år etter 
at de sluttet i kvalifiseringsprogrammet, mens andelen 
var på rundt 30 prosent for de øvrige gruppene. Som 
vi tidligere har sett hadde mange av de norskfødte 

figur 6. Tidligere deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
som fullførte/avsluttet programmet mellom jan.  
2010 og sept. 2010, etter status 6, 12 og 24 måneder 
senere. Prosent. N=1661

Kilde: NAV
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tabell 2. Tidligere deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
som fullførte/avsluttet programmet mellom jan.  
2010–sept. 2010, etter status 24 måneder senere, 
demografiske kjennetegn og hvorvidt de arbeidet eller  
mottok en midlertidig helserelatert ytelse forut for 
deltakelse i programmet. Prosent. N=1661

i jobb
aap/ 

Uføre- 
pensjon

Demografi * *

Under 25 år 23 31

Norskfødte kvinner 25 år + 17 53

Norskfødte menn 25 år + 16 47

Utenlandsfødte kvinner 25 år + 17 30

Utenlandsfødte menn 25 år + 26 27

I arbeid i løpet av de fem  
siste årene forut for KVP *

* i.s

Ja 23 35

Nei 16 39

Mottok midlertidig helserelatert  
ytelse forut for KVP 

* * 

Ja 10 64

Nei 23 29

totalt 20 30

* signifikant på 0,01 nivå, i.s=ikke signifikant. Kjikvadrattest.

Kilde: NAV
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over 25 år vært innom en midlertidig helserelatert 
ytelse fra NAV før de begynte på kvalifiseringspro‑
grammet. Blant alle de som tidligere mottok en 
midlertidig helserelatert ytelse er det kun 9 prosent som 
var i jobb to år etter at de avsluttet eller fullførte kvalifi‑
seringsprogrammet, mens hele 64 prosent av dem 
mottok arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.

forblir de i jobb?
Figur 6 viser utviklingen i andelen med arbeid eller 
med arbeidsavklaringspenger på tre ulike tidspunkt. 
Det trenger imidlertid ikke være de samme som er i 
jobb etter seks måneder som er i jobb etter 12 måne‑
der. Figur 6 viser med andre ord ikke hvor stabil 
yrkestilknytningen var over tid for den enkelte. For å 
undersøke hvor stabil yrkestilknytningen var, har vi 
valgt å følge de 436 personene som var i jobb seks 
måneder etter avsluttet program og som vi kan følge 
i to år etterpå. Figur 7 viser utviklingen i yrkesdelta‑
kelse etter 12 og 24 måneder for denne gruppen. 
Hvis vi følger de øverste boksene ser vi at det kun er 
10 prosent av gruppen som var i jobb på alle de tre 
tidspunktene. Det utgjør nærmere 40 prosent av alle 
som var i jobb etter seks måneder8. Blant gruppen på 
fem prosent som ikke var registrert som arbeidstake‑
re etter 12 måneder, var det bare en av fem som var 

8  Det er viktig å merke seg at i denne figuren ser vi bare på de som 
var i jobb etter 6 måneder. Andelen som er i jobb etter 24 måneder 
er derfor forskjellig fra figur 6.

registrert som arbeidstakere ett år etterpå. Det 
indikerer at når denne gruppen slutter i en jobb, er 
det lav sannsynlighet for at de kommer tilbake til 
arbeidslivet igjen, i hvert fall på kort sikt.

Hva skjedde med de som først kom i jobb, men som vi 
ikke finner i arbeidstakerregisteret to år etter at de 
avsluttet programmet? 25 prosent hadde en ytelse fra 
NAV, hvorav flertallet mottok arbeidsledighetstrygd. Det 
var få av disse som gikk over til å motta en helserelatert 
ytelse. Hva slags livsopphold de resterende 75 prosent 
hadde vet vi ikke. Siden vi ikke har utdanningsdata og 
mangler data om økonomisk sosialhjelp 24 måneder etter 
avsluttet program, er det ikke mulig å gi en dekkende 
beskrivelse av hva som skjer med denne gruppen.

veien videre fra arbeidsavklaringspenger
Vi har også sett på hvordan det går med gruppen som 
mottok arbeidsavklaringspenger etter seks måneder 
(ikke vist i figur). Det store flertallet av disse (81 
prosent) mottok fortsatt arbeidsavklaringspenger 
18 måneder senere. Blant dem som da hadde sluttet å 
motta arbeidsavklaringspenger gikk nesten halvparten 
over til uførepensjon, mens en var fire er i jobb. Av 
dem som ikke hadde arbeidsavklaringspenger etter 
seks måneder, hadde 13 prosent kommet inn i ordnin‑
gen 18 måneder senere. Dette gjenspeiles også i figur 
6, som viser at det i perioden er flere som begynt enn 
som har sluttet å motta arbeidsavklaringspenger.

figur 7. Stabilitet i yrkestilknytning blant tidligere deltakere i KVP som fullførte/avsluttet programmet mellom  
jan. 2010–sept.2010, og som var i jobb 6, 12 og 24 måneder etterpå*. N=436

* De som avbrøt programmet er ekskludert.

Kilde: NAV
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diskusjon

Hovedmålet med kvalifiseringsprogrammet er å 
hjelpe personer som står langt unna arbeidsmarkedet 
med å komme i jobb og å beholde jobben. Denne 
studien viser at over tid gir kvalifiseringsprogrammet 
mindre positive resultater enn det vi hadde forventet 
ut fra tidligere rapporteringer fra NAV‑kontorene. Vi 
finner en noe lavere andel i arbeid rett etter deltakel‑
sen i programmet enn det tidligere rapporteringer har 
vist. I denne studien undersøker vi for første gang 
hvordan det går med de tidligere deltakerne på sikt. 
Blant dem som har fullført programmet var 20 
prosent i arbeid etter to år. Det er ikke slik at det å 
være i jobb er ensbetydende med å være selvfor‑
sørget. Mange mottar stønad fra NAV samtidig som 
de er i arbeid. Studien viser dessuten at bare et 
mindretall av dem som var i jobb etter seks måneder 
beholdt jobben 18 måneder senere. Selv om senere 
effektstudier skulle dokumentere at det er en positiv 
effekt av å delta i kvalifiseringsprogrammet, viser 
våre resultater at det samlet sett er få som oppnår en 
stabil arbeidstilknytning og blir selvforsørget.

Det er også en høy overgang til arbeidsavklarings‑
penger fra kvalifiseringsprogrammet, og andelen med 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd øker med 
tiden som har gått siden deltakeren avsluttet pro‑
grammet. To år etter avsluttet program er det nesten 
dobbelt så mange som har arbeidsavklaringspenger 
eller uføretrygd enn som er i arbeid. Blant dem som 
slutter på arbeidsavklaringspenger går omtrent 
halvparten over til uførepensjon. På sikt vil dermed 
et viktig resultat av kvalifiseringsprogrammet være at 
mange som har vært langtidsmottakere av økonomisk 
sosialhjelp blir uførepensjonister. Dette gjelder 
særlig for voksne, norskfødte deltakere som også 
hadde mottatt midlertidige helserelaterte ytelser fra 
NAV tidligere.

Vi kan ikke svare på om dette er et godt eller dårlig 
resultat for denne krevende målgruppen. Det har ikke 
vært formulert noen målsetting om hvor mange som 
var forventet å komme i arbeid etter a ha gjennom‑
gått kvalifiseringsprogrammet. Resultatene for 
påfølgende yrkesdeltakelse kan sies å være på nivå 
med det man har funnet ved lignende tiltak for 

sammenlignbare grupper tidligere. Dette handler 
også om i hvilken grad arbeidslivet er villig til å 
sysselsette personer med lave kvalifikasjoner og 
redusert arbeidsevne.

Selv om hovedmålsettingen med programmet er 
arbeid, skal det også bidra til mindre fattigdom og 
økt sosial inkludering. For de som har levd av økono‑
misk sosialhjelp i lang tid kan det å motta arbeidsav‑
klaringspenger eller uføretrygd være en forbedring 
av inntekt og levekår. Det er behov for økt kunnskap 
om hvorvidt deltakelse i programmet bidrar til at 
også andre målsettinger enn arbeid nås.

Vi har ikke undersøkt om deltakerne som ikke kom 
seg i jobb likevel har beveget seg nærmere arbeids‑
markedet, enten i form av å gjennomgå ytterligere 
kvalifisering i form av utdanning eller arbeidsmar‑
kedstiltak, eller i form av at de har blitt mer «arbeids‑
klare». Bedret helse, redusert alkoholforbruk og mer 
aktiv jobbsøking er mulige resultater som kan øke 
sannsynligheten for å få jobb i neste omgang (Bach 
2012). Hvorvidt kvalifiseringsprogrammet gir en 
forbedring på disse områdene for deltakerne vil det 
også være viktig å få vite mer om.

Deltakelse på kvalifiseringsprogrammet forutsetter at 
man ikke har rett på arbeidsavklaringspenger. Når 
såpass mange starter på arbeidsavklaringspenger i 
etterkant kan det i noen tilfeller skyldes at av delta‑
kerne har fått helseproblemer underveis, eller at det 
har blitt oppdaget helseproblemer som det var 
vanskelig å se på forhånd. Vi vil likevel stille spørs‑
mål ved om det er behov for en enda bedre vurdering 
av helse og arbeidsevne i forkant av deltakelse i 
programmet. Når vi ser at andelen som går til 
arbeidsavklaringspenger i etterkant synker, kan 
forbedrede arbeidsevnevurderinger i forkant være en 
del av forklaringen på dette.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er en effekt‑
studie, og vi vet ikke hvordan det ville gått med disse 
personene dersom de ikke hadde deltatt i kvalifise‑
ringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet utvikler 
seg dessuten stadig. Det gjelder både utviklingen i 
arbeidet som gjøres av NAV‑kontorene og endringer 
i hvem som tas inn i programmet. Det innebærer at 
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resultatene av programmet også vil endre seg over 
tid. Vi har kun hatt muligheten til å studere deltakere 
som startet i en nokså tidlig fase av programmet. 
Våre tall viser at andelen som hadde arbeidsavkla‑
ringspenger seks måneder etter endt deltakelse har 
falt fra begynnelsen av 2010 til slutten av 2011. Tall 
fra NAV‑kontorenes rapporteringer til direktoratet 
viser at denne andelen fortsatte å synke også i 2012. 
Ifølge denne rapporteringen var også overgangen til 
jobb høyere i 2012 enn i 2010 og 2011. Det kan 
derfor godt være at vi vil finne en økning i andelen 
som kommer i arbeid og forblir i arbeid dersom 
studien gjentas med senere data.

I denne artikkelen har vi brukt registerdata. Slike data 
har en rekke fordeler, men også noen svakheter. En 
av svakhetene er at yrkesaktiviteten til lavinntekts‑
grupper, slik som deltakerne på kvalifiseringspro‑
grammet, i realiteten kan være høyere enn det som 
blir registrert i Aa‑registeret. En ny rapport viser at 
det nettopp er flere med lavinntekt som oppgir å være 
yrkesaktive i intervjuundersøkelser enn i Aa‑registe‑
ret (Andersen og Vrålstad 2013). Samtidig er det 
grunn til å tro at avviket mellom intervju og register 
er konstant over tid, slik at den nedgangen i yrkesak‑
tivitet vi observerer ved siste registrering er reell.

Vår studie tilfører også ny kunnskap ved at vi ikke 
bare ser på hvor mange som kommer i jobb, men 
også på hvem som kommer i jobb. Vi delte utvalget 
inn i fem grupper basert på alder, kjønn og innvand‑
ringsstatus. Vi fant betydelige forskjeller i overgang 
til arbeid og arbeidsavklaringspenger mellom disse 
gruppene. Studien viser at de 40 prosent av deltaker‑
ne som ikke er født i Norge, er de som hyppigst går 
over i arbeid. Men også blant de utenlandsfødte er 
det et mindretall som kommer seg i jobb, og over tid 
svekkes tilknytningen til arbeidslivet for alle gruppe‑
ne vi har sett på.

Avslutningsvis vil vi peke på at det er viktig å få mer 
kunnskap om hvordan kvalifiseringsprogrammet 
virker. For NAV sin del er det ikke tilstrekkelig å 
vite om programmet virker. For å kunne videreutvi‑
kle kvalifiseringsprogrammet trenger vi kunnskap 
om hva som virker for hvem. Det er nødvendig med 
en effektevaluering for å kunne si noe sikkert om 
virkningene av å delta. En slik evaluering må også ta 
hensyn til kostnadene ved programmet, og se gevin‑
ster opp mot eventuelle negative konsekvenser. Til 
nå har det også vært mangel på studier av hvordan 
deltakerne selv opplever å være med i kvalifiserings‑
programmet. Deres erfaringer bør også komme frem.



58

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//  Kommer deltakerne i kvalifiserings programmet i jobb?

referanser
Andersen, Arne og Vrålstad, Signe (2013). Yrkesak-
tivitet i lavinntektsgruppen. En evaluering av sam-
svaret mellom register og intervju. Rapporter 
16/2013. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Arbeids‑ og velferdsdirektoratet (2011). Implemente-
ringen av kvalifiseringsprogrammet 2007-2010. 
Sluttrapport. Oslo: Arbeids‑ og velferdsdirektoratet.

Arbeids‑ og velferdsdirektoratet (2013). Rapport om 
kvalifiseringsprogrammet 3. tertial 2012. Vedlegg 9 
til Virksomhetsrapport for 2012.

Bach, Henning Bjerregård (2012). Arbejdsmarkeds-
parathet og selvforsørgelse. SFI‑rapport 31/12. 
København: Det nationale forskningscenter for 
velfærd.

Djuve, Anne Britt, Roy A. Nielsen og Anne Hege 
Strand (2012). Kvalifiseringsprogrammet og sosial-
hjelpsutgiftene. Fafo‑rapport 2012: 63. Oslo: Fafo.

Jensen, Torben Pilegaard og Andersen, Henrik 
Lindegaard (2012). Virker aktivering for udsatte 
unge? En vidensoppsamling om effekten av beskæti-
gelsesindsatser rettet mod udsatte unge. København: 
Det National Analyse‑ og Forskningsinstitut for 
Kommuner og Regioner.

Kann, Inger Cathrine, Per Kristoffersen og Ola Thune 
(2013). «Arbeidsavklaringspenger – gjennomstrøm‑
ning og avgang». Arbeid og velferd 1/2013, 41–57

Kavli, Hanne, Anniken Hagelund og Magne Bråthen 
(2007). Med rett til å lære og plikt til å delta. En 
evaluering av introduksjonsordningen for nyankom-
ne flyktninger og innvandre. Fafo‑rapport 2007:34. 
Oslo: Fafo.

Kunnskapssenteret (2006). Tiltak for å inkludere 
sosialhjelpsmottakere i arbeidsmarkedet. Notat, mai 
2006. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetje‑
nesten.

Lorentzen, Thomas og Dahl, Espen (2005). «Active 
labour market programmes in Norway: are they 
helpful for social assistance recipients?» Journal of 
European Social Policy, Vol 15 (1): 22:45.

Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. 22. juni 
2012, Arbeids‑ og velferdsdirektoratet. http://www.
nav.no/rettskildene/Rundskriv/Hoved‑
nr.+35+‑+Lov+om+sosiale+tjenester+i+‑
NAV.312 829.cms

Schafft, Angelika, Torbjørn Skarðhamar, og Tao 
Zhang (2010). Ny evaluering av Tiltakssatsingen for 
sosialhjelpsmottakere. AFI‑rapport 1/2010. Oslo: 
Arbeidsforskingsinstituttet.

Schafft, Angelika og Spjelkavik, Øystein (2011). 
Evaluering av kvalifiseringsprogrammet. Sluttrap-
port. AFI‑rapport 4/2011. Oslo: Arbeidsforskningsin‑
stituttet.

Van der Wel, Kjetil, Borghild Løyland og Ira Malm‑
berg‑Heimonen (2009). «Levekår og psykisk helse 
blant langtidsmottakere av sosialhjelp». Tidsskrift for 
velferdsforskning. 12 (4): 261–275.



59

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//  Kommer deltakerne i kvalifiserings programmet i jobb?

vedlegg

tabell 3. Logistisk regresjon med henholdsvis arbeid og arbeidsavklaringspenger seks måneder etter avsluttet 
kvalifiseringsprogram som avhengige variabler. Oddsrater. N=6104

arbeid etter 6 måneder
arbeidsavklaringspenger etter 

6 måneder

bivariat multivariat bivariat multivariat

Fullført program 3,4* 3,5* 2,8* 2,9*

Sluttet KVP 2011 1,1 1,0 0,8* 0,8*

Rehabilitering, attføring 0,5* 0,6* 3,2* 2,5*

Demografiske kjennetegn

Norskfødte menn 25 + (ref)

Under 25 år 1,4* 1,3* 0,6* 0,9

Norskfødte kvinner 25 + 1,2 1,2 1,5* 1,5*

Utenlandsfødte kvinner 25+ 1,5* 1,4* 0,5* 0,6*

Utenlandsfødte menn 25+ 1,9* 1,8* 0,4* 0,5*

Varighet KVP

1–6 md (ref)

7–12 md 0,9 0,9 1,1 1,0

13–24 md 0,8 0,8* 1,6* 1,4*

25 md eller mer 0,8 0,8 1,5* 1,4

Yrkeserfaring siste 5 år

0 år (ref)

1–2 år 1,5* 1,5* 0,8* 0,8*

3–5 år 1,9* 2,3* 0,9 0,8*

* signifikant på 0,01 nivå
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Samandrag
I 2012 var det 5 600 færre tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært 
arbeid samanlikna med 2011. I alt gjekk 657 000 årsverk tapt i fjor. Frå 2011 til 2012 auka 
folkemengda i alderen 16–67 år med 48 300 personar. Om folkemengda ikkje hadde endra seg 
frå 2011 til 2012, ville nedgangen i talet på tapte årsverk vore på om lag 14 000 årsverk.

I overkant av 1,5 millionar personar står bak dei 657 000 tapte årsverka. Bak kvart tapte 
årsverk står det i gjennomsnitt 2,3 personar. Dette viser at det er gjennomstrøyming i dei ulike 
ordningane. Gjennomstrøyminga er høgast innan sjukefråvær med 8,1 personar bak kvart tap-
te årsverk, og lågast innan uførepensjon med 1,2 personar.

Det er ein nedgang i tapte årsverk i prosent av folkemengda for begge kjønn og i alle alders-
grupper. Nedgangen er størst for personar i alderen 62 – 67 år. Dette må sjåast i samanheng 
med at mange personar i denne aldersgruppa har høve til å ta ut alderspensjon eller avtale-
festa pensjon, noko som kan vera eit alternativ ved dårleg helse eller ein usikker situasjon på 
arbeidsmarknaden.

657 000 tapte årSverk i 2012
Av Jorunn Furuberg, Xu Cong Qiu og Ola Thune
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tapte årsverk i denne gruppa auka med 8 300, dette 
svarer til 3,0 prosent. Frå 2005 til 2009 var det ein 
nedgang i talet på tapte årsverk i kategorien uføre-
pensjon, frå 2010 har det vore ein auke. Utvikling i 
tapte årsverk blant uførepensjonistar må sjåast i 
samanheng med ordninga med tidsavgrensa uførestø-
nad i perioden 2004 til mars 2010. Frå 2005 til 2009 
auka talet på tapte årsverk for tidsavgrensa uførestø-
nad med 29 000. Mange av dei som var omfatta av 
denne ordninga har fått uførepensjon i perioden etter 
mars 2010 (Bragstad, Ellingsen og Lindbøl 2012).

I 2012 gjekk i underkant av 174 000 årsverk tapt i 
kategorien nedsett arbeidsevne. Dette er 6 200 færre 
enn i 2011, og svarer til ein nedgang på 3,4 prosent. 
Når vi samanliknar utviklinga i tapte årsverk i 
kategorien nedsett arbeidsevne med tal for tilsvaran-
de gruppe frå før 2010, ser vi på summen av personar 
med tidsavgrensa uførestønad, rehabiliteringspengar 
og personar registrert som yrkesvalhemma/nedsett 
arbeidsevne hos NAV. Frå 2005 til 2012 har det vore 
ein auke på 41 000 tapte årsverk personar med 
nedsett arbeidsevne. Dette svarer til ein auke på 30,8 
prosent.

Sjukefråværet står for 101 900 tapte årsverk i 2012. 
Dette er 1900 færre årsverk enn i 2011. Samanlikna 
med 2005 har det vore ein auke i tapte årsverk frå 
sjukefråvær med om lag 9 600, eller 10,3 prosent.

I 2012 var arbeidsløysa lågare enn i 2011. Dette har 
ført til ein nedgang i talet på tapte årsverk frå ar-
beidsløyse. Blant heilt arbeidslause gjekk det tapt 
64 300 årsverk i 2012, ein nedgang på 5,4 prosent, 
eller 3 600 årsverk, frå 2011. Samanlikna med 2005 
gjekk 19,5 prosent færre årsverk tapt blant heilt 
arbeidslause i 2012. Også blant delvis arbeidslause 
har det vore ein nedgang i talet på tapte årsverk det 
siste året. I alt gjekk 13 000 årsverk tapt blant delvis 
arbeidslause, ein nedgang på 1 400 årsverk, eller 10 
prosent frå året før. Blant arbeidssøkjarar på tiltak 
gjekk 16 600 årsverk tapt i fjor, ein auke på 1 200 
årsverk, eller 8 prosent, samanlikna med 2011.

innleiing
I den offentlege debatten har det kome fram fleire 
ulike tal over kor mange som er utanfor arbeidslivet. 
Nokre av desse tala overdriv utanforskapet ved å 
leggja saman talet på personar som er mottakarar av 
ulike stønader frå NAV, utan å ta omsyn til at mange 
berre er borte i kort tid, og mange har graderte 
ytingar. Det er også vanleg å ikkje ta omsyn til at ein 
del personar er arbeidslause utan å ha rett på stønader 
frå NAV, noko som underestimerer talet.

Dei siste åra har NAV laga estimat over kor mange 
årsverk som går tapt i folkemengda på grunn av 
dårleg helse og arbeidsløyse. Dette estimatet er eit 
forsøk på å svara på kor stort utanforskapet er. Vi har 
teke utgangspunkt i kor mange personar som er borte 
frå det ordinære arbeidslivet på grunn av dårleg helse 
eller arbeidsløyse, og kor lenge kvar person er borte. 
I utrekninga er det også teke omsyn til at ein del 
personar er delvis utanfor arbeidslivet.

Færre tapte årsverk
Figur 1 illustrerer utviklinga i tapte årsverk i absolut-
te tal og i prosent av folkemengda. I 2012 gjekk det 
til saman tapt 657 000 årsverk på grunn av dårleg 
helse eller arbeidsløyse blant personar i alderen 16 
– 67 år. For første gong sidan NAV starta å laga 
desse tala er det ein nedgang i talet på tapte årsverk. I 
2012 gjekk det tapt 5 600 færre årsverk enn i 2011, 
ein nedgang på 1 prosent. Rekna i prosent av folke-
mengda utgjer tapte årsverk 19,2 prosent i 2012. 
Dette er ein nedgang på 0,5 prosentpoeng frå 2011. 
Figur 1 viser at veksten i folkemengda har vore 
sterkare enn veksten i tapte årsverk dei siste åra. Frå 
2005 har det vore ein auke i talet på tapte årsverk 
med i overkant av 40 000, men rekna i prosent av 
folkemengda har det vore ein nedgang frå 20,0 
prosent til 19,2 prosent i denne perioden.

I 2012 kom i overkant av 287 000 tapte årsverk frå 
uførepensjon. Dette er ein auke på 6 300 årsverk, 
eller 2,3 prosent, samanlikna med 2011. Frå 2005 har 



62

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//   657 000 tapte årsverk i 2012

Figur 1: Tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid for personar i alderen 16–67 år, 
årsgjennomsnitt. Talet på tapte årsverk etter kategori og sum tapte årsverk i prosent av folkemengda
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Figur 2: Tapte årsverk i 2005 og i 2012 i prosent av 
folkemengda, fordelt på eittårige aldersklassar.  
Personar i alderen 16 – 66 år
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Frå 2005 til 2012 har folkemengda i alderen 16 – 67 
år auka, og det har relativt sett vorte fleire i dei eldste 
aldersklassane. Ved å aldersjustera dei tapte årsverka 
i 2012 mot 2005, jamfør formel i faktaboksen, finn vi 
eit utrykk for kor mange årsverk som ville ha gått 
tapt i 2012 dersom folkemengda ikkje hadde endra 
seg mellom desse to åra. Dei aldersjusterte tala viser 
ein nedgang i talet på tapte årsverk med i overkant av 
30 000 frå 2005 til 2012.

I 2012 gjekk det tapt 5 600 færre årsverk enn i 2011, 
samstundes som folkemengda i alderen 16 – 67 år 
auka med om lag 48 300 personar. Aldersjusterte tal 
viser at dersom folkemengda ikkje hadde endra seg 
frå 2011 til 2012, ville denne nedgangen ha vore på i 
underkant av 14 000 årsverk.

Sjølv om veksten i folkemengda dempar nedgangen i 
tapte årsverk samla for alle mellom 16 – 67 år, kan 
utviklinga vera ulik innan ulike aldersgrupper. Figur 2 
viser tapte årsverk i prosent av folkemengda innan 
eittårige aldersgrupper i 2005 og i 2012. I dei fleste 
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Data og definisjonar
Dei seinaste åra har NAV kvart år estimert talet på tapte 
årsverk som følgje av dårleg helse eller mangel på ordi-
nært arbeid. Tala i denne artikkelen baserer seg på individ-
data over alle personar som i løpet av åra 2005 og 2009–
2012 hadde ein eller fleire av følgjande stønader/arbeids-
marknadsstatusar:

 ● varig uførepensjon
 ● tidsavgrensa uførestønad (t.o.m. februar 2010)
 ● rehabiliteringspengar (t.o.m. februar 2010)
 ● yrkesvalhemma /nedsett arbeidsevne  

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

og utan arbeidsavklaringspengar)
 ● sjukefråvær
 ● heilt arbeidslaus (med og utan dagpengar)
 ● delvis arbeidslaus (med og utan dagpengar)
 ● arbeidssøkjarar på tiltak.

For uførepensjon, tidsavgrensa uførestønad og rehabilite-
ringspengar er det nytta individdata for behaldninga ved 
utgangen av kvart kvartal. For sjukefråvær er det nytta 
data over alle sjukefråvær i kvart kvartal. For personar 
med nedsett arbeidsevne, heilt arbeidslause, delvis 
arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak er det nytta indi-
viddata for behaldninga ved utgangen av kvar månad.

I mars 2010 blei det innført ein ny stønad, arbeidsavkla-
ringspengar. Alle som ved utgangen av februar 2010 var 
mottakarar av tidsavgrensa uførestønad, rehabiliterings-
pengar eller attføringspengar gjekk frå mars 2010 over til å 
vera mottakarar av arbeidsavklaringspengar. Samstundes 
blei gruppa som er definert som «personar med nedsett 
arbeidsevne» utvida til også å inkludera alle mottakarar av 
arbeidsavklaringspengar. I våre data har vi difor slått saman 
tapte årsverk for personar som var mottakarar av tidsav-
grensa uførestønad og rehabiliteringspengar i dei to første 
månadene i 2010 med alle i gruppa med nedsett arbeids-
evne. Når vi i artikkelen samanliknar tal over personar med 
nedsett arbeidsevne frå og med 2010 med tal for tidlegare 
år, samanliknar vi med summen av tapte årsverk innan tids-
avgrensa uførestønad, rehabiliteringspengar og yrkesval-
hemma/personar med nedsett arbeidsevne.

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

Uførepensjon er prioritert over nedsett arbeidsevne, deret-
ter følgjer sjukefråvær, heilt arbeidslaus, delvis arbeidslaus 
og til slutt arbeidssøkjar på tiltak.

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

Det er vidare lagt til grunn at alle arbeidssøkjarar på tiltak, eller 
personar med nedsett arbeidsevne på tiltak, er i tiltak på heiltid 
om dei ikkje samstundes er mottakarar av stønader frå NAV.

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

Talet på tapte årsverk kjem fram ved å summera saman på 
individnivå kor lenge og kor mykje(gradering) i løpet av året 
kvar person var anten heilt eller delvis var mottakarar av ein 
eller fleire av stønadene nemnd innleiingsvis, eller som heilt 
eller delvis var i ein av dei nemnde arbeidssøkjarstatusane.

Talet på tapte årsverk gir dermed uttrykk for talet på 
årsverk som går tapt i produksjonen av varer og tenester, 
som følgje av arbeidsløyse eller helseproblem blant perso-
nar i alderen 16– 67 år.

Dei aldersjusterte tala over tapte årsverk (a
2012

) er laga 
ved å rekna ut raten for tapte årsverk for eittårige alders-
grupper i gjennomsnitt for 2012,   

Desse ratane er multipliserte med talet på personar i dei 
same aldersgruppene i gjennomsnitt for 2005. 
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eng medan det har vore ein nedgang i gruppa 
nedsett arbeidsevne med 0,3 prosentpoeng. Figur 3 
viser at dei fleste tapte årsverka blant kvinner 
skuldast dårleg helse. Når vi ser dei helserelaterte 
ordningane (uførepensjon, nedsett arbeidsevne og 
sjukefråvær) under eitt, var det ein nedgang i 
prosentdelen tapte årsverk på 0,3 prosentpoeng frå 
2011 til 2012. Samanlikna med 2005 er det likevel 
ein auke på 0,6 prosentpoeng.

Tapte årsverk blant menn i 2012 utgjorde 16,9 
prosent av folkemengda i alderen 16–67 år, jamfør 
figur 4. Dette er ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå 
2011. Nedgangen det siste året skuldast færre tapte 
årsverk både på grunn av dårleg helse og mangel på 
ordinært arbeid. Heilt arbeidslause er den einaste 
kategorien som har høgare prosent tapte årsverk for 
menn enn for kvinner. Rekna i prosent av folke-
mengda har tapte årsverk på grunn av uførepensjon 
og blant arbeidssøkjarar på tiltak halde seg stabil, 
medan det har vore ein nedgang i tapte årsverk i dei 
andre kategoriane.

aldersklassar, bortsett frå blant dei i alderen 44–50 år, 
utgjer tapte årsverk ein lågare prosentdel av folke-
mengda i 2012 enn i 2005. Nedgangen er størst blant 
dei eldste. Noko av nedgangen blant dei eldste kan 
skuldast at det frå 2011 blei mogeleg for mange å ta ut 
alderspensjon ved 62-års alder. Dette kan likevel ikkje 
vera årsaka til nedgang blant personar under 62 år.

Flest tapte årsverk blant kvinner
I 2012 gjekk i overkant av 361 000 årsverk tapt blant 
kvinner, medan vel 295 000 årsverk gjekk tapt blant 
menn. Samanlikna med 2011 auka talet på tapte 
årsverk blant kvinner med 0,2 prosent, medan det var 
ein nedgang blant menn på 2,1 prosent. Både for 
kvinner og menn har veksten i folkemengda vore 
sterkare enn veksten i talet på tapte årsverk. Blant 
kvinner utgjorde tapte årsverk 21,6 prosent av folke-
mengda i alderen 16 – 67 år i 2012, jamfør figur 3. 
Dette er 0,3 prosentpoeng lågare enn i 2011, og 0,5 
prosentpoeng lågare enn i 2005. Frå 2011 til 2012 
har det vore ein auke i prosentdelen tapte kvinneår-
sverk blant uførepensjonistane med 0,2 prosentpo-

Figur 3:tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller 
mangel på ordinært arbeid for kvinner 16–67 år.  
Prosent av folkemengda.
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Figur 4:tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller 
mangel på ordinært arbeid for menn 16 – 67 år.  
Prosent av folkemengda
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Figur 5. Tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller 
mangel på ordinært arbeid for personar under 20 år.  
Prosent av folkemengda.
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Figur 6. Tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid for personar 20–29 år, etter alder. 
Prosent av folkemengda
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Nedgang i tapte årsverk  
i alle aldersgrupper
Figur 5, 6, 7 og 8 viser at det har vore ein nedgang i 
tapte årsverk, rekna i prosent av folkemengda, for 
alle aldersgrupper frå 2011 til 2012.

Arbeidsmarknaden har mykje å seia for kor mange 
årsverk som går tapt blant dei yngste. Arbeidsløysa 
blant unge svingar meir med konjunkturane enn blant 
eldre. Unge har i større grad korte engasjement og 
har ikkje like sterkt fotfeste på arbeidsmarknaden 
som eldre. Dei er difor meir utsett for arbeidsløyse.

Figur 5 viser utviklinga for unge under 20 år. I 2012 
gjekk 8 700 årsverk tapt blant dei yngste. Dette er ein 
nedgang på 300 årsverk samanlikna med 2011. Dei 
tapte årsverka for unge under 20 år utgjer 3,3 prosent 
av folkemengda i aldersgruppa 16 – 19 år, ein 
nedgang på 0,2 prosentpoeng frå 2011. Om lag 
halvparten av dei tapte årsverka i denne aldersgruppa 
skuldast mangel på ordinært arbeid.

Figur 6 viser utviklinga for unge i alderen 20 – 24 år 
og 25 – 29 år. I aldersgruppa 20 – 24 år gjekk det 
tapt 38 400 årsverk i 2012, uendra frå året før. Rekna 
i prosent av folkemengda i aldersgruppa er det 

likevel ein nedgang på 0,3 prosentpoeng. Nedgangen 
skuldast færre tapte årsverk innan sjukefråvær og 
blant heilt arbeidslause.
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Figur 7. Tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid for personar 30 – 49 år, etter alder. 
Prosent av folkemengda.
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Figur 8: Tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid for personar 50–67 år, etter 
alder. Prosent av folkemengda
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I aldersgruppa 25 – 29 år gjekk det tapt i underkant av 
46 000 årsverk i 2012, ein nedgang på 300 frå 2011. 
På grunn av auken i folkemengda i denne aldersgrup-
pa var nedgangen i tapte årsverk på 0,5 prosentpoeng 
rekna i prosent av folkemengda. Det har vore ein 
nedgang i alle kategoriar så nær som uførepensjon 
som aukar med 0,1 prosentpoeng. Nedgangen er størst 
i kategorien nedsett arbeidsevne der dei tapte årsverka 
utgjorde 5,2 prosent av folkemengda i 2012.

Både blant 30- åringane og 40- åringane var det ein 
nedgang i talet på tapte årsverk med 0,4 prosentpo-
eng det siste året når vi tar utgangspunkt i tapte 
årsverk i prosent av folkemengda, jamfør figur 7.

109 000 årsverk gjekk tapt blant personar i alderen 
30 – 39 år i 2012, dette er om lag 2 500 færre enn i 
2011, og svarer til 16,0 prosent av folkemengda i 
aldersgruppa. Tapte årsverk i prosent av folke-
mengda har auka i kategoriane uførepensjon og 
arbeidssøkjarar på tiltak, medan det har vore ein 
nedgang i alle andre kategoriar.

I aldersgruppa 40 – 49 år gjekk i underkant av 141 000 
årsverk tapt i 2012, ein nedgang på knappe 500 årsverk 
frå året før. Dei tapte årsverka svarer til 19,3 prosent av 
folkemengda i 2012. Tapte årsverk i kategorien uføre-
pensjon har auka med 0,4 prosentpoeng det siste året, 
medan det har vore ein nedgang i kategorien nedsett 
arbeidsevne med 0,6 prosentpoeng. Denne utviklinga 
må sjåast i samanheng med at mange som tidlegare var 

tabell 1. Talet på personar som er med i grunnlagstala for tapte årsverk i 2012, etter stønadsområde/status 
på arbeidsmarknaden.

personar i datagrunnlaget personar per tapt årsverk

Uførepensjon 333 616 1,2

Nedsett arbeidsevne 253 313 1,5

Sjukefråvær 828 613 8,1

Heilt arbeidslause 215 066 3,3

Delvis arbeidslause 97 986 7,6

Arbeidssøkjarar på tiltak 57 138 3,4

Sum unike personar i alt* 1 505 892 2,3

Kjelde: NAV

mottakarar av tidsavgrensa uførestønad har hatt over-
gang til uførepensjon i løpet av 2012.

Figur 8 viser utviklinga for personar i alderen 50–61 
år og 62 – 67 år. I alt gjekk i underkant av 314 000 
årsverk tapt blant personar i alderen 50 – 67 år i 2012, 
dette svarer til 48 prosent av dei tapte årsverka totalt. I 
aldersgruppa 50 – 61 år har prosentdelen tapte årsverk 
minka med 0,4 prosentpoeng frå 2011. I kategorien 
nedsett arbeidsevne har nedgangen vore størst, med 
0,3 prosentpoeng. Det er berre tapte årsverk på grunn 
av uførepensjon som aukar, med 0,1 prosentpoeng.

Aldersgruppa 62 – 67 år er i ei særstilling ved at det er 
mogeleg for mange å ta ut alderspensjon eller avtale-
festa pensjon etter fylte 62 år. Tidlegare studiar har 
vist at for personar i alderen 61 til 69 år er «dårleg 
helse» den faktoren som i størst grad reduserer 
sannsynet for å halda fram i arbeid. Helsetilstanden 
har og sterkast effekt på tidleg pensjoneringa blant dei 
yngste seniorene (Bråthen og Bakken 2013). Det kan 
tenkjast at alderspensjon og avtalefesta pensjon kan 
vera eit alternativ for personar i denne aldersgruppa 
som har dårleg helse, eller som er i ein usikker 
situasjon på arbeidsmarknaden. Samanlikna med 2011 
har tapte årsverk gått ned med 0,9 prosentpoeng i 
denne aldersgruppa. Tapte årsverk i kategorien 
uførepensjon har gått ned med 0,9 prosentpoeng frå 
2011. Det er også ein liten nedgang i tapte årsverk i 
gruppa heilt arbeidslause, medan det har vore ein liten 
auke i tapte årsverk innan nedsett arbeidsevne.
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Mange personar er med  
i grunnlagstala for tapte årsverk
I overkant av 1,5 millionar unike personar bidrar til 
dei 657 00 tapte årsverka i 2012. Dette viser at det er 
gjennomstrøyming i dei ulke ordningane. Det er 
ikkje slik at personane bak dei dei tapte årsverka står 
permanent utanfor arbeidslivet. Bak kvart tapte 
årsverk er det i gjennomsnitt 2,3 personar, jamfør 
tabell 1. Dette talet har vore stabilt i dei åra vi har 
estimert tapte årsverk for. Det er likevel store 
forskjellar mellom dei ulike ordningane når det gjeld 
kor mange personar som står bak kvart tapte årsverk. 
Uførepensjon er den ordninga det er minst gjennom-
strøyming i. Bak kvart tapte årsverk i kategorien 
uførepensjon står det 1,2 personar. Uførepensjon er 
ei ordning for personar med varig nedsett arbeidsev-
ne, dei fleste som blir uførepensjonistar forblir i 
ordninga til dei fyller 67 år. Sjukefråvær er den 
kategorien som har størst gjennomstrøyming. Bak 
kvart tapte årsverk på grunn av sjukefråvær stod det i 
2012 8,1 personar.

referansar
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i jobb. NAV-rapport nr1./2013. Oslo: Arbeids- 
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Sammendrag
Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer 
som mottar en gradert ytelse, sammenliknet med andre uførepensjonister. Vi finner at omlag 18 
prosent av dagens uførepensjonister mottar en gradert uførepensjon. Graderingsandelen er be-
tydelig høyere blant kvinner (21 prosent) enn blant menn (13 prosent). Dette kan blant annet 
skyldes at kvinner med uførepensjon har andre diagnoser enn menn, samt at menn og kvinner 
har ulike jobber.

Det er i næringene «undervisning» og «helse og sosialtjenester» en finner flest med gradert 
uførepensjon. Dette er typisk kvinnedominerte næringer. Lavest andel med gradering finner en 
innenfor «industri» og «forretningsmessig tjenesteyting», typisk mannsdominerte næringer. 
En mulig forklaring på kjønnsforskjellene er dermed at menn i større grad enn kvinner jobber i 
næringer som vanskeligere lar seg forene med en gradert uførepensjon.

Det store flertallet (83 prosent) av de som mottok en gradert uførepensjon hadde i 2011 en 
pensjonsgivende inntekt. Av de med full uførepensjon hadde til sammenlikning 23 prosent 
en pensjonsgivende inntekt. I dagens ordning er det mulig å tjene 1G (81 153 kroner i 2012) 
utover full uførepensjon før pensjonen avkortes. Det er i aldersgruppen 50–59 år vi finner flest 
som tilpasser seg/ser ut til å tilpasse seg denne inntektsgrensen.

Det er langt vanligere å kombinere uførepensjon og arbeid for de som har en muskel – og skje-
lettlidelse enn for de som har en psykisk lidelse. Bare 9 prosent av de som mottar uførepensjon 
på grunn av en psykisk lidelse hadde gradert uførepensjon ved utgangen av 2011, mot 24 
prosent blant de med muskel- og skjelettlidelser.

Blant nye uførepensjonister i perioden 2010–2012 var det 29,5 prosent som hadde en gradert 
uførepensjon. Dette er en økning i forhold til tidligere år.

UførepenSjon og gradering
Av Ove Jacobsen og Ola Thune
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innledning
Arbeidslinja bygger på et mål om at flest mulig skal 
ta del i arbeidslivet. I IA-avtalen er det et uttrykt mål 
at færre skal bli 100 prosent sykmeldt, og dermed 
kunne ta i bruk sin gjenstående arbeidsevne. Ved å 
fokusere på den enkeltes mulighet til å arbeide 
fremfor begrensninger, er det etter Regjeringens 
vurdering også mulig å øke andelen med gradert 
uførepensjon – jamfør Prop.130L(2010–2011).

I dagens uføreordning er det relativt få (ca. 18 
prosent) som har et vedtak om gradert uførepensjon. 
Denne andelen har vært stabil de siste 10 årene. Til 
tross for en utvikling i retning av større bruk av 
graderte ytelser på sykepenger og arbeidsavklarings-
penger, finner vi ikke tilsvarende utvikling innenfor 
uførepensjonsordningen.

Formålet med denne artikkelen er å øke kunnskapen 
om personer som mottar gradert uførepensjon. Hvem 
er disse personene? Hva kjennetegner de som mottar 
gradert versus de som mottar full uførepensjon? I 
tillegg vil vi se nærmere på hvilken tilknytning til 
arbeidsmarkedet personer med gradert uførepensjon 
har. NAV har tidligere foretatt en undersøkelse om 
uførepensjonister og deres tilknytning til arbeidslivet 
(Bråthen 2010). Her fant vi blant annet at 17 prosent 
av uførepensjonistene per juni 2009 var registrert 
med et aktivt arbeidsforhold i Aa-registeret. Nyere 
tall per november 2012 viser at om lag 20 prosent av 
uførepensjonistene var registrert med et aktivt 
arbeidsforhold. Dette er således noe høyere enn i 
tidligere undersøkelser.

Endelig vil vi også se nærmere på om personer med 
gradert uførepensjon har en annen diagnosesammen-
setning enn de som mottar full uførepensjon.

Hva kjennetegner de  
med gradert uførepensjon?
I desember 2012 var det 18,1 prosent av uførepensjo-
nistene som mottok en gradert uførepensjon. Ande-
len har vært relativt stabil de siste 10 årene og variert 
mellom 18 og 21 prosent. Som det fremgår av figur 

Datagrunnlag
Data til artikkelen er hentet fra NAVs registre over ufø-
repensjonister. I tillegg til de opplysninger som fremgår 
av registeret, er det koblet på opplysninger om næring/
yrke, diagnoser og pensjonsgivende inntekt. Analysen 
er konsentrert om de som hadde uførepensjon ved 
utgangen av 2012. Opplysninger om diagnoser finnes 
bare til og med 2011, og vi har derfor benyttet 2011-
tall for å belyse sammenhengen mellom gradering og 
diagnose. Opplysninger om næring er hentet fra registre 
som administreres av NAV.

Aa-registeret (Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret): 
Informasjon om arbeidstilknytning blant uførepensjo-
nister er hentet fra Aa–registeret. Dette registeret er 
knyttet til administrasjon av sykelønnsordningen for 
lønnstakere. Alle arbeidsgivere er pliktig til å melde seg 
inn i Arbeidsgiverdelen av registrert. Bedriftene er også 
pliktig til å sende meldinger til registeret når ansatte 
begynner og slutter i et arbeidsforhold. Disse meldin-
gene skal sendes inn innen utløpet av den påfølgende 
uken etter arbeidsforholdet startet opp /ble avsluttet. 
Arbeidsforhold med minst fire timers gjennomsnittlig 
arbeidstid per uke skal innrapporteres. Forsinkede og 
manglende meldinger til registeret utgjør to av de mest 
viktige kvalitetsproblemer.

figur 1. Uførepensjonister med gradert/ full 
uførepensjon som andel av aldersgruppen med 
uførepensjon. Desember 2012. Prosent

Kilde: NAV
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blant annet sykepenger, arbeidsavklaringspenger og 
dagpenger. Vi har nedenfor sett nærmere på hvilken 
pensjonsgivende inntekt personer med henholdsvis 
gradert eller full uførepensjon har.

Av de med en gradert uførepensjon hadde 83 prosent 
en pensjonsgivende inntekt utover uførepensjonen. 
Det høyeste nivået på gjennomsnittlig pensjonsgi-
vende inntekt for de med gradert uførepensjon finner 
vi i aldersgruppene 40–49 år og 50–59 år, og de 
laveste i aldersgruppen 18–29 år.

Dette er som forventet, ut fra den generelle inntektsfor-
delingen i befolkningen og det forhold at den yngste 
aldersgruppen omfatter et høyt innslag av personer med 
svært alvorlige, ofte medfødte, lidelser. Det er grunn til 
å anta at restarbeidsevnen for denne aldersgruppen er 
mer marginal enn for andre aldersgrupper. Samtidig er 
det de yngste som har høyest andel gradert uføre med 
inntekt. Om lag 93 prosent av 18–29-åringene med 
gradert uførepensjon har pensjonsgivende inntekt ved 
siden av uførepensjonen. Bryter vi ned tallene på kjønn 
finner vi at menn gjennomgående har en noe høyere 
pensjonsgivende inntekt enn kvinner i alle aldersgrup-
per med gradert uførepensjon.

figur 2. Mottakere av gradert uførepensjon, etter alder 
og kjønn. Desember 2012. Prosent
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1, finner vi flest graderte uføre i aldersgruppen 50–59 
år og færrest i aldersgruppen 18–29 år. For disse 
aldersgruppene var andelene graderte henholdsvis 
22,2 prosent og 2,9 prosent.

Andelene må ses i sammenheng med de medisinske 
årsakene til uførhet innenfor hver aldersgruppe. En 
medvirkende årsak til den lave andel graderte i den 
yngste aldersgruppen er at denne gruppen oftest har 
svært alvorlige medfødte lidelser. I tillegg har de 
yngste sjeldnere hatt et arbeidsforhold før de ble 
arbeidsuføre (Brage og Thune 2009, Brage og Thune 
2008). Det medisinske grunnlaget for gradert uføre-
pensjon er derfor i mindre grad til stede for denne 
gruppen enn for andre aldersgrupper. I de eldre 
aldersgruppene finner vi et høyere innslag av mindre 
alvorlige lidelser, som i større utstrekning gir mulig-
het for å kombinere uførepensjon og arbeid. En høy 
andel av disse har dessuten hatt et arbeidsforhold før 
uførhet og har dermed hatt en nærmere tilknytning til 
arbeidslivet.

Kvinner har oftest en gradert uførepensjon
Andelen med gradert uførepensjon var ved utgangen 
av 2012 om lag 60 prosent høyere for kvinner enn 
for menn (henholdsvis 21,6 og 13,4 prosent). Figur 2 
viser at andelen er høyere for kvinner i alle alderska-
tegorier. Forskjellen kan ha sammenheng med hva 
slags lidelser menn og kvinner uførepensjoneres for. 
De medisinske diagnosene gir forskjellige grunnlag 
for å fastsette en restarbeidsevne. Ulik diagnosesam-
mensetning mellom kvinner og menn kan dermed gi 
ulike sannsynligheter for full eller gradert uførepen-
sjon. I den yngste aldergruppen, 18–29 år, finner vi 
den laveste andelen med gradert ytelse. I tillegg til 
helseforhold, kan forskjellene sannsynligvis tilskri-
ves forhold på arbeidsmarkedet og sosiale forhold 
(Brage og Thune (2006).

flest unge kombinerer  
jobb og uførepensjon
Svært mange av de uføre har en pensjonsgivende 
inntekt ved siden av uførepensjonen. Pensjonsgiven-
de inntekt kan utover ordinær lønn også omfatte 
inntekt for folketrygdytelser som er pensjonsgivende, 
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Om lag en fjerdedel av de med full uførepensjon har 
pensjonsgivende inntekt ved siden av full uførepen-
sjon. Den høyeste andelen med pensjonsgivende 
inntekt finner vi også her i den yngste aldersgruppen 
18–29 år. Lavest andel forekommer i aldersgruppen 
60 år og over.

flest 50-åringer som  
tilpasser seg inntektsgrensen
Fra 1. januar 2015 trer ny uføretrygdordning i kraft. 
Bakgrunnen for arbeidet med ny uføretrygd har, i 
tillegg til tilpasning til pensjonsreformen, vært at 
regjeringen vil at færre skal bli varig uføre og at det 
skal bli lettere å delta helt eller delvis i arbeidslivet. 
Fokus skal flyttes til restarbeidsevnen. Dette vil blant 
annet innebære at det blir økonomisk mer lønnsomt å 
kombinere uføretrygd og arbeid. Den nye løsningen 
sørger for at det alltid vil lønne seg å øke arbeidsinn-
satsen frem til inntekten overstiger 80 prosent av 
tidligere inntekt. I dagens ordning er fribeløpet på 1G 
(78 024 kroner i gjennomsnitt for året 2011), og hvis 
inntekten overstiger denne grensen, avkortes uføre-
pensjonen mot hele inntekten. Det vil derfor ikke 
lønne seg å ha inntekt som så vidt overstiger 1G i 
dagens ordning. Det er derfor av interesse å se 
nærmere på i hvilken grad uførepensjonister tilpasser 
seg inntektsgrensen ved å ha en arbeidsinntekt på litt 
mindre enn 1G.

Tabell 1. Gjennomsnittsinntekt og andel med inntekt blant uførepensjonister i 2011, etter alder og full/gradert 
uførepensjon

alder

gjennomsnittlig inntekt i 2011 kroner prosentandel med pensjonsgivende inntekt

Ved gradert 
uførepensjon 

Ved full uførepensjon 
Ved gradert 

uførepensjon 
Ved full uførepensjon 

18–29 år 121 700 23 400 93,1 39,9

30–39 år 163 100 31 200 92 33,5

40–49 år 188 800 36 700 89,9 26,4

50–59 år 188 800 39 800 86,3 22

60 år og over 177 900 39 800 77,1 20,4

I alt 183 400 37 500 83,1 23,1

Kilde: NAV

Inntekt ved siden av uførepensjon
En uførepensjonist som har 100 prosent uførepensjon, 
kan som hovedregel ikke ha arbeidsinntekt ved siden 
av pensjonen det første året. Når det er gått mer enn ett 
år siden vedtaket om pensjon, kan man ha en arbeids-
inntekt på ett grunnbeløp (G = 82 122 kroner) uten at 
uførepensjonen reduseres.

Dersom man har gradert uførepensjon, er det på for-
hånd fastsatt hvor stor fremtidig inntekt man kan ha. 
Personen kan ha en pensjonsgivende inntekt på inntil 
1G i tillegg til inntekten som ble fastsatt i forbindelse 
med vurdering av restarbeidsevnen. Inntektsgrensene 
oppjusteres årlig.

Pensjonsgivende inntekt
Pensjonsgivende inntekt er den inntekten pensjonsopp-
tjeningen beregnes med utgangspunkt i. 
Finansdepartementet definerer det slik:

Pensjonsgivende inntekt består hovedsakelig av 
arbeidsinntekt, men også av enkelte ytelser som erstat-
ter arbeidsinntekten. Disse ytelsene er blant annet 
dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger og arbeids-
avklaringspenger. Pensjonsgivende inntekt er, med 
visse unntak, lik begrepet personinntekt, som benyttes 
ved skattelikningen.

Uførepensjon er ikke pensjonsgivende inntekt.
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Uføre med psykiske lidelser  
har sjeldnest gradert pensjon

I 2011 var andelen uførepensjonister med psykiske 
lidelser for første gang høyere enn andel med mus-
kel- og skjelettlidelser. Omlag en tredjedel av 
uførepensjonistene hadde en psykisk lidelse, mens 
nesten samme andel hadde en muskel- og skjelettli-
delse. I de yngste aldersgruppene finner vi en over-
vekt av psykiske lidelser, mens muskel- og skjelettli-
delsene er dominerende i de eldste aldersgruppene 
(NAV, 2011). Vi vil nedenfor se nærmere på hva 
som kjennetegner sammensetningen av diagnoser 
blant uførepensjonister som mottar full og gradert 
uførepensjon.

Tabell 3 viser at andelen som har gradert uførepensjon 
varierer sterkt mellom ulike diagnosegrupper. 18 prosent 
av alle uførepensjonister mottar en gradert ytelse. Andel 
med gradert ytelse blant de med «psykiske lidelser og 
adferdsforstyrrelser» er på om lag 9 prosent.

Samtidig er andel med «sykdommer i muskel-skje-
lettsystemet og bindevev» høyere blant de med en 
gradert uførepensjon. Dette gjelder for både menn og 
kvinner og i alle aldersgrupper.

I figur 3 ser vi at om lag 40 prosent av de med full 
uførepensjon bare har sporadiske inntekter (0,2G) ved 
siden av pensjonen. I overkant av 20 prosent har en 
inntekt på mellom 0,2 og 0,4 G, mens om lag 18 
prosent har en inntekt som ligger marginalt under 
grensen på 1G. Bryter vi tallene ned på aldersgrupper, 
ser vi at det er vanligst å ligge like under inntektsgren-
sen i eldste aldersgrupper og minst vanlig i de yngste 
aldersgrupper. Andelen med en sporadisk pensjonsgi-
vende inntekt er høyest i de yngste aldersgruppene.

Mest gradering innenfor  
kvinnedominerte næringer
Ser vi på næringsmønsteret for de som kombinerer 
arbeid og gradert uførepensjon, finner vi de største 
andelene med gradering innenfor næringene «under-
visning», «helse og sosialtjenester», samt «offentlig 
administrasjon» med henholdsvis 40, 37 og 36 
prosent. Spesielt «helse og sosialtjenester» er en 
sterkt kvinnedominert næring. Lavest andel med 
gradert ytelse finner vi innenfor «industri» og 
«forretningsmessig tjenesteyting». Dette er næringer 
som er mannsdominert. En mulig forklaring på de 
lave andelene her er at det i noen næringer/yrker kan 
være vanskeligere å jobbe med et helseproblem.

figur 3. Uførepensjonister med full uførepensjon. Fordelt etter alder og størrelsen på pensjonsgivende inntekt 
inntil 1G. Prosent

1) Omfatter bare uførepensjonister med pensjonsgivende inntekt større enn null.
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Tabell 2. Nye uførepensjonister som mottar en gradert ytelse. Perioden 2010–2012. Prosent

 % fordeling av all tilgang andel som er gradert innenfor hver næringsgruppe.

Antall 79 500 I alt Kvinner Menn

I alt – Forventet andel 29,5 35,2 21,7

Industri 11 19,7 25 17,3

Bygg og anleggsvirksomhet 5,9 23,1 34,8 21,5

Varehandel, reparasjon av motorvogner 12,8 30,1 33,9 24,7

Transport og lagring 7,7 21,2 25,1 19,3

Overnattings – og serveringsvirksomhet 3,4 19,7 22,5 14,5

Forretningsmessig tjenesteyting 6,5 18,4 21,4 14,3

Offentlig administrasjon, forsvar og 
sosialforsikring

4,8 36,5 41 28,2

Helse og sosialtjenester 26,8 36,8 39,4 23,9

Private tjenester 3 34 37 28,4

Undervisning 8,5 40,3 42,5 34

Annet 9,6 26,7 32,2 22,7

Kilde: NAV

Tabell 3. Alle uførepensjonister og uførepensjonister med gradert uførepensjon, etter diagnose, aldersgruppe, 
kjønn. Per desember 2011. Prosent

alle Kvinner Menn 18–29 år 30–39 år
40–49

år
50–59 år 60+

Totalt alle uførepensjonister. 
Antall

306 653 174 806 131 847 9 221 17 449 47 374 99 446 133 163

Graderte uføre 18 21 13 3 11 19 22 16

Psykiske lidelser og  
adferdsforstyrrelser

9 12 6 2 6 9 11 10

Organiske psykiske lidelser/
schizofrene og paranoide lidelser

5 6 4 1 4 5 5 5

Affektive lidelser   
(stemningslidelser)

16 19 12 3 12 16 18 16

Nevroser og atferds og  
personlighetsforstyrrelser

10 13 7 3 7 10 12 11

Psykiske lidelser på grunn av 
rusmiddel- eller tablettbruk

2 3 2 0 2 2 2 3

Psykisk utviklingshemming 4 3 5 1 4 6 4 2

Sykdommer i muskel-/  
Skjelett og bindevev

24 26 19 20 30 32 30 19

Reumatoid artritt 25 27 21 50 32 34 33 18

Artroser 25 26 22 0 30 38 35 21

Ryggsykdommer 24 28 18 7 30 32 29 19

Uspesifisert reumatisme/myalgi 23 24 17 22 28 31 27 18

Andre diagnoser 25 27 19 22 34 31 31 20

Kilde: NAV
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at arbeidslivet ikke er tilrettelagt optimalt for personer 
med psykiske problemer. Arbeidslinja er basert på at 
flest mulig skal ta del i arbeidslivet ved å ta i bruk sin 
restarbeidsevne. Forskning tyder på at arbeid i seg selv 
kan ha en god effekt på den psykiske helsen og 
livskvalitet, og at både de med lettere og tyngre 
psykiske lidelser har mulighet å komme i arbeid tross 
psykiske lidelser, når det er lagt til rette for integrering 
og aktivisering av denne gruppen (Schafft 2008). Det 
vil derfor i årene fremover være viktig å jobbe for at 
langt flere av de som er delvis uføre får muligheten til 
å delta helt eller delvis i arbeidslivet.
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Bryter vi tallene i disse to største diagnosegruppene 
på underdiagnoser, finner vi samme mønster i alle 
undergrupper. Vi finner færrest med gradert pensjon 
i gruppene «psykisk utviklingshemming» og «psy-
kiske lidelser på grunn av rusmiddel og tablettfor-
bruk». Andel med gradering blant personer med 
«affektive lidelser» (stemningslidelser) ligger 
nærmest totalgjennomsnittet.

Forklaringen på forskjellene er sannsynligvis sam-
mensatte og mange. Mange av de uføre med psykis-
ke lidelser er relativt unge, og har hatt en marginal 
tilknytning til arbeidslivet. De unge har også ofte 
diagnoser som er så alvorlige at restarbeidsevnen er 
svært marginal. Dette kan redusere mulighetene for 
bruk av gradering. Det er imidlertid ikke bare i den 
yngste aldersgruppen vi finner en lav tilknytning til 
arbeidsmarkedet blant de som har psykiske lidelser. 
Også i de eldste aldersgruppene ser vi det er færre 
med psykiske lidelser som har en gradert uførepen-
sjon. En forklaring på dette kan være at det er 
forhold ved selve sykdommen som vanskeliggjør 
bruk av gradering. Det kan også være forhold ved 
arbeidslivet eller arbeidsgiveres evne til å tilretteleg-
ge for personer med slike lidelser som gjør at grade-
ring brukes langt mindre for denne gruppen uføre. 
Blant de som har «sykdommer i muskel-skjelettsys-
temet og bindevev» ser det ut til å ha blitt økte 
muligheter for benytte en gradert uførepensjon. Det 
har lenge vært fokus på at aktivitet er bra dersom 
man har muskel- og skjelettlidelser, og at inaktivitet 
kan forverre lidelsen. Dette kan ha bidratt til at flere 
nå velger å kombinere uførepensjon og arbeid. Hva 
de store forskjellene i gradering mellom ulike 
diagnosegrupper skyldes, vil være et viktig spørsmål 
å få belyst nærmere i fremtiden.

Det norske velferdssystemet innebærer at de som ikke 
er i stand til å forsørge seg selv på grunn av sykdom, 
skade eller lyte (medfødte lidelser) skal ha mulighet 
for en inntekt i form av uførepensjon. Samtidig er 
velferdssamfunnet avhengig av at alle bidrar i vel-
ferdssamfunnet etter evne. Årlig går det tapt mange 
årsverk på grunn av helseproblemer. Dette medfører 
betydelige kostnader i form av tapte inntekter for 
samfunnet, som følge av at personer med psykiske 
lidelser og atferdslidelser ikke deltar i arbeidslivet og 
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Sammendrag
Artikkelen handler om legenes diagnosesetting ved sykmelding. Vi undersøker utviklingen i 
bruken av sykdomsdiagnoser på den ene siden, versus mer uklare symptomer og plager på den 
andre. Et hovedfunn fra vår analyse er at det fra 2000 til 2012 har skjedd en dreining mot mer 
bruk av symptomer og plager som sykmeldingsårsak, mens sykdomsdiagnoser brukes i mindre 
utstrekning enn tidligere.

I andre kvartal 2012 var det legemeldte sykefraværet med diagnoser av typen symptomer og 
plager på 2,0 prosent, mot 1,7 prosent i andre kvartal 2000. Økningen skyldes i hovedsak at 
det er blitt flere sykefraværstilfeller med disse diagnosene, men også at fraværene har blitt len-
gre. I samme periode ble sykefraværet med sykdomsdiagnoser redusert fra 4,5 prosent til 3,2 
prosent. Nedgangen i bruk av sykdomsdiagnoser skyldes at det er blitt færre tilfeller med slike 
diagnoser. Det er store kjønnsforskjeller, og kvinner har dobbelt så høyt sykefravær på grunn 
av symptomer og plager som menn.

Endringen i diagnosesettingen for sykmeldte kan gjenspeile faktiske forandringer i hvilke 
helseproblemer pasientene trenger sykmelding for, men kan også være uttrykk for en økende 
forsiktighet i diagnosesettingen fra legenes side. En tredje mulighet er at terskelen for sykmel-
ding generelt er blitt lavere.

Et eksempel på en symptomdiagnose som brukes mer enn før, er diagnosen «slapphet/trett-
het». Dette er en diagnose som legene benytter når de ikke finner en underliggende medisinsk 
forklaring. Tretthet kan også være relatert til livsstil eller belastende livssituasjoner knyttet 
til for eksempel familiesituasjon eller forhold på arbeidsplassen. Vi finner også en økt bruk av 
symptomdiagnoser innen psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og svangerskapslidelser.

En uklar, subjektiv diagnose har liten nytteverdi for oppfølgingsarbeidet overfor den sykmeldte, 
og slike diagnoser gir heller ikke et godt bilde på hva som er de reelle årsakene til at folk ikke 
kan være i arbeid. Etter vårt syn bør NAV gå i dialog med landets allmennleger for å diskutere 
diagnosesettingen ved sykmelding mer grundig. Det gjelder særlig ved langtidssykmelding, 
hvor man skulle tro at legene bør være i stand til å angi mer presise sykdomsdiagnoser.

LegemeLdt sykefravær 2000 – 2012

Flere blir Sykmeldt For Symptomer  
og plager
Av Søren Brage, Jon Petter Nossen og Ola Thune
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innledning
Sykmeldingsdiagnosene brukes aktivt ved NAV-konto-
renes oppfølging av sykmeldte. Det er viktig med så 
presise og uttømmende diagnoser som mulig. Det har 
vært lagt stor vekt på legenes rolle og oppgaver i 
sykefraværsarbeidet, spesielt deres sykmeldingspraksis.

Den offisielle sykefraværsstatistikken for Norge har 
blitt produsert av NAV og SSB i fellesskap siden 
annet kvartal 2000. I NAVs sykefraværsregister 
finnes diagnosekoder oppgitt av lege eller annen 
sykmelder på den enkelte sykmelding. Når ny 
statistikk publiseres, gis det en fordeling av det 
legemeldte sykefraværet på diagnosehovedgrupper.1 
Det er likevel aldri blitt publisert en grundigere 
analyse av de detaljerte diagnoseopplysningene, med 
unntak av en tidligere artikkel i Arbeid og velferd, 
hvor vi begrenset oss til å se på de psykiske diagno-
sene (Brage m.fl. 2012). Sykefraværsstatistikk fordelt 
på detaljerte diagnoseopplysninger finnes i liten grad 
i andre land, så NAV sitter her på et unikt datamate-
riale som i liten grad er blitt utnyttet.

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i alt legemeldt 
sykefravær. Vi vil se på hvordan sykefraværet 
fordeler seg både på diagnosekapitler og på det som 
benevnes som henholdsvis «symptomer og plager» 
og «sykdomsdiagnoser» (se faktaboks). Vi vil også 
se på hvordan diagnosesettingen har endret seg over 
tid, og vi vil gå nærmere inn på noen av de mest 
brukte enkeltdiagnosene. Vi bruker sykefraværsdata 
for annet kvartal hvert år i hele perioden 2000–2012 
for å belyse disse problemstillingene.

I vår tidligere artikkel om sykefravær på grunn av 
psykiske lidelser (Brage m.fl. 2012), fant vi at det har 
vært en kraftig økning i sykefravær knyttet til 
undergruppen lettere psykiske lidelser, som i hoved-
sak omfatter symptomer og plager. Nivået for de 
fleste andre og mer alvorlige psykiske diagnosene 
har vært stabilt eller hatt en reduksjon. Når vi så 
nærmere på de lettere psykiske lidelsene, fant vi at 

1  Det gis fordelinger både av antall sykefraværstilfeller og tapte 
dagsverk, se http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/
Jobb+og+helse/Sykefrav%C3%A6rsstatistikk. For egenmeldt 
sykefravær finnes det ingen diagnoseopplysninger.

Koding etter International Classification 
of Primary Care (ICPC-2)
Diagnosen på sykmeldingsblanketten settes av legen 
eller annen sykmelder og kodes etter den internasjo-
nale standarden ICPC-2. Diagnosene er i standarden 
inndelt i 17 kapitler. En del av kapitlene blir svært sjel-
den brukt ved sykmelding.

tapte årsverk 2. kvartal 2012, fordelt på 
diagnosekapitlene i ICPC-2. Prosentandel. 

kapittel
andel 
( %)

A – Allment og uspesifisert 6,4

B –  Blod, bloddannende organer og 
immunsystemet

0,7

D – Fordøyelsessystemet 4,8

F – Øye 0,7

H – Øre 0,8

K – Hjerte-karsystemet 4,6

L – Muskel- og skjelettsystemet 39,7

N – Nervesystemet 5,1

P – Psykisk 19,5

R – Luftveier 5,5

S – Hud 1,8

T –  Endokrine, metabolske og ernæringsmessige 
problemer

1,8

U – Urinveier 0,8

W – Svangerskap, fødsel og familieplanlegging 5,4

X – Kvinnelige kjønnsorganer 2,0

Y – Mannlige kjønnsorganer 0,5

Z – Sosiale problemer 0,0

Hvert kapittel er videre inndelt i symptomer og plager 
(kode 1–29) og sykdomsdiagnoser (kode 70–99). På 
ICPC-2 kodekortene angis følgende: «Legen skal pri-
mært kode sykdomsdiagnosen (nummer 70–99) der-
som det ut fra klinisk vurdering er mulig å stille syk-
domsdiagnose. Dersom dette ikke er mulig, skal legen 
sekundært angi kode for pasientens symptomer eller 
plager (nummer 1–29)».

Hvorvidt en helsetilstand skal regnes som et symptom 
eller en sykdomsdiagnose er ikke alltid klart. I ICPC reg-
nes fibromyalgi som symptom/plage, mens nakke- og 
ryggsyndrom (som ofte bare kan defineres av personens 
symptomer) regnes som sykdomsdiagnoser. Stort sett er 
grupperingen imidlertid intuitivt logisk og konsekvent.

Det har ikke skjedd vesentlige endringer i ICPC med 
hensyn til hva som regnes som henholdsvis symptomer 
og plager og sykdomsdiagnoser. Ved innføringen av 
ICPC-2 i 2004 ble det imidlertid gitt kriterier for koding 
av de fleste diagnoser. Dette var ikke tilfelle når ICPC-1 
var i bruk. En må derfor anta at bruken av diagnoseko-
dene er blitt mer enhetlig etter 2004, selv om det ikke 
er kjent i hvilken grad legene bruker kriteriene i praksis.
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Vi måler her sykefraværet for hver diagnosetype som 
tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk, altså på 
samme måte som sykefraværsprosenten beregnes i 
den offisielle statistikken.

I annet kvartal 2000 og 2012 var det legemeldte 
sykefraværet på henholdsvis 6,3 og 5,2 prosent. Ved 
størsteparten av det legemeldte fraværet benyttes 
sykdomsdiagnoser, men det har vært en markant 
nedgang i bruken av denne typen diagnoser i perioden 
vi ser på. Sykefravær med begrunnelse i sykdomsdiag-
noser lå i 2002 på 4,5 prosent, mens det i 2012 var 
sunket til 3,2 prosent. I samme periode har sykefravær 
på grunn av symptomer og plager økt fra 1,7 til 2,0 
prosent. Nedgangen vi har hatt i sykefraværet i perio-
den har da i sin helhet skjedd innenfor den delen av 
sykefraværet som skyldes sykdomsdiagnoser. Selv om 
sykdomsdiagnoser fortsatt ligger til grunn for største-
delen av sykefraværet, har andelen av sykefraværet 
grunnet symptomer og plager økt fra 26 til 39 prosent.

Økningen i bruk av symptomer og plager i perioden 
vi ser på har sannsynligvis flere årsaker. Legene skal 
bruke så presise diagnoser som mulig, men ikke mer 
presise enn det er grunnlag for. I juli 2011 ga Helse-
direktoratet ut en faglig veileder for sykmeldere i 
samarbeid med NAV og Legeforeningen (Helsedi-
rektoratet 2011). Den gir mange generelle råd om 
arbeidet med sykmeldte, men i mindre grad om 
hvordan diagnoser skal settes. Imidlertid sies det i 
veilederen: «Det er viktig å være bevisst på at en 
sykdomsdiagnose kan få konsekvenser for pasienten 
ved tegning av forsikring og at diagnosekoder legger 
grunnlag for helsestatistikk og helseplanlegging». 
Slike råd kan ha medvirket til at sykmelderne er blitt 
mer forsiktige i sin diagnosesetting, og bruker 
sykdomsdiagnoser kun når de er sikre. 

Selv om veilederen først ble innført i 2011, kan en del av 
rådene ha blitt kommunisert tidligere i andre sammen-
henger og dermed ha påvirket utviklingen i perioden.

En annen tenkbar årsak er registreringsrutinene når 
legene skriver sykmeldinger. Ved første gangs 
sykmelding brukes gjerne et symptom eller en plage 
som den sykmeldte selv presenterer, eksempelvis 
«hoste» som diagnose. Ved senere forlengelse av 

økningen i all hovedsak skyldtes symptomer og 
plager, nærmere bestemt «situasjonsbetinget psykisk 
ubalanse» og «uspesifiserte psykiske symptomer og 
plager».

Vi ønsker i denne artikkelen å se nærmere på om det 
generelt er slik at diagnoser som viser til symptomer 
og plager blir hyppigere brukt som sykmeldingsår-
sak, mens sykdomsdiagnoser brukes i mindre grad 
enn før. Vi vil også se på utviklingen i diagnoseset-
tingen innenfor de enkelte diagnosekapitlene og 
utviklingen for noen vanlige enkeltdiagnoser. Videre 
beskriver vi forskjeller i diagnosefordelingen og 
-utviklingen mellom kvinner og menn, for ulike 
aldersgrupper og ulike fylker. Til sist vil vi se på om 
utviklingen for diagnosegruppene kan forklares med 
at flere (eventuelt færre) har blitt sykmeldt, at 
sykefraværstilfellene har blitt kortere eller lengre, 
eller om gradert sykmelding har blitt mer eller 
mindre vanlig. Psykiske lidelser vil i liten grad bli 
omtalt, vi henviser i stedet til vår tidligere artikkel 
(Brage m.fl. 2012).

Økende andel symptomer og plager
Den generelle utviklingen i sykefraværet med 
toppunkter i 2003 og 2009, er grundig drøftet i andre 
sammenhenger og tas ikke nærmere opp her (se for 
eksempel Nossen og Thune 2009; Nossen 2011). Vi 
ønsker å se på fordelingen av det legemeldte sykefra-
været på de to diagnosetypene sykdomsdiagnoser og 
symptomer/plager (se faktaboks), og hvordan 
utviklingen har vært i perioden 2000–2012 (figur 1). 

Figur 1. Legemeldt sykefravær, etter diagnosetype. 
Sykefraværsprosent. 2. kvartal

Kilde: NAV
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I perioden 2000–2012 hadde det legemeldte sykefra-
været samlet sett en klar nedgang med 16 prosent. 
Det var imidlertid en tydelig økning for allmenne og 
uspesifiserte lidelser, svangerskapslidelser og 
psykiske lidelser. Den kraftige nedgangen i muskel- 
og skjelettlidelser mer enn oppveiet dette og bidro 
dermed sterkt til nedgangen samlet sett. Det var også 
en betydelig nedgang i sykefravær som skyldtes 
lidelser i luftveiene og i hjerte-karsystemet samt 
«andre lidelser», mens lidelser knyttet til nerve-
systemet og fordøyelsessystemet var stabile.

sykefraværet kan denne koden bli stående selv om 
den egentlige sykdommen, eksempelvis «bronkitt», 
er blitt avdekket. Dette kan ha medvirket til at 
andelen sykefravær med symptomer og plager er 
overestimert. Dersom legene de senere år har blitt 
mindre nøye enn tidligere med å endre diagnosen på 
sykmeldingene når det er grunnlag for det, kan det 
også forklare noe av utviklingen.

allmenne plager mer vanlig som 
sykmeldingsårsak
Som vist i faktaboks, er en del ICPC-kapitler sjelden 
brukt ved sykefravær. I analysen har vi derfor slått 
sammen diagnosekapitler som svarer for mindre enn 
tre prosent av sykefraværet til gruppen «Andre 
lidelser». Figur 2 viser den prosentvise fordelingen 
av sykefraværet etter diagnosekapittel i annet kvartal 
2012. Vi ser at «muskel- og skjelettsystemet» (40 % 
av alt sykefravær) og «psykiske lidelser» (20 %) var 
de mest brukte diagnosekapitlene ved sykefravær

Utviklingen i perioden 2000–2012 er vist i figur 3. 
Siden 2000 har sykefravær med diagnose innen 
muskel- og skjelettsystemet gått ned, mens sykefra-
vær med psykiske lidelser som diagnose har økt. I 
tabell 1 vises den relative endringen i perioden 
2000–2012 for hvert av diagnosekapitlene.

Figur 2. Legemeldt sykefravær, etter diagnosekapittel. 
Prosent. 2. kvartal 2012

Kilde: NAV
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Figur 3. Legemeldt sykefravær, etter diagnosekapittel. 
Sykefraværsprosent. 2. kvartal
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tabell 1. Legemeldt sykefravær, etter diagnosekapittel. 
Sykefraværsprosent. 2. kvartal

Sykefraværsprosent  % endring

2000 2012 2000–2012

Muskel- og skjelettsystemet 2,93 2,08 -29

Psykisk 0,94 1,02 9

Andre kapitler 0,54 0,47 -12

Allment og uspesifisert 0,27 0,34 24

Luftveier 0,45 0,29 -36

Svangerskap og fødsel 0,24 0,28 16

Nervesystemet 0,27 0,27 1

Fordøyelsessystemet 0,25 0,25 -1

Hjerte- og karsystemet 0,33 0,24 -27

Total 6,26 5,24 -16

Kilde: NAV
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tilfeller om andre problemer – generell tretthet på 
grunn av livsstil, for lite søvn eller belastende livssitu-
asjoner i familien eller på arbeidsplassen.

Den sterke økningen i uforklart tretthet er urovekkende. I 
oppfølgingsarbeidet med sykmeldte har NAV som mål å 
følge opp sykefraværstilfeller med uklar diagnose etter 8 
ukers sykmelding. Sykmeldende lege kan da kontaktes 
for å utdype hvilke medisinske eller andre problemer den 
sykmeldte har. Dersom dette gjør legene mer bevisst på 
diagnosesettingen, vil det på sikt muligens motvirke en 
fortsatt økning av «slapphet/ tretthet» som diagnose.

Økende fravær på grunn av  
svangerskapslidelser
Det er kjent fra tidligere at sykefravær ved svangerskap 
er høyt (Myklebø og Thune 2010). I våre data finner vi 
en økning i sykefravær knyttet til svangerskapslidelser i 
perioden 2000–2012 på 16 prosent, selv om det lege-
meldte sykefraværet samlet gikk ned. Økningen var 
mest tydelig for symptomer og plager og mindre uttalt 
ved svangerskapssykdommer (figur 5). Det hyppigst 
forekommende symptomet var kvalme/brekninger i 
svangerskap, som stod for 21 prosent av sykefraværet 
knyttet til svangerskapslidelser. 

Bruken av diagnosen kvalme/brekninger i svanger-
skap økte i perioden med 16 prosent, mens andre 
symptomer og plager økte med 30 prosent. Vi ser 
også at det var en markant økning i både sykdoms-
diagnoser og symptomer og plager relatert til 

tiltagende slapphet og tretthet  
i befolkningen?
Diagnosekapitlet «allment og uspesifisert» inne-
holder allmenne og diffuse plager som ikke tyder på 
en bestemt sykdom. I tillegg inneholder kapitlet noen 
infeksjonssykdommer. Utviklingen for dette diagno-
sekapitlet vises i figur 4.

 

Økningen i sykefraværet knyttet til dette kapitlet skyldes 
i hovedsak en sterk økning i bruk av «slapphet/tretthet» 
som sykmeldingsdiagnose. Denne diagnosen svarte i 
2012 for 49 prosent av alt sykefravær knyttet til kapitlet. I 
løpet av 12-årsperioden vi ser på, økte sykefraværet med 
«slapphet/tretthet» med 69 prosent. Andre symptomer og 
plager i kapitlet gikk samlet ned med 21 prosent, mens 
det var en svak økning (7 %) i bruk av sykdomsdiagno-
ser. Bruken av «slapphet/tretthet» som sykmeldingsårsak 
har gått mye opp og ned i perioden, og ble kraftig 
redusert i forbindelse med sykmeldingsreformen og 
innføring av ICPC-2 i 2004. Imidlertid økte den igjen til 
et nytt toppunkt i 2009, og har fortsatt å ligge høyt siden.

Det er vanskelig å finne noen god forklaring på den 
økte bruken av «slapphet/tretthet» som diagnose ved 
sykmelding. I mange tilfeller ligger det trolig ingen 
alvorlige, medisinske tilstander bak diagnosen. Det må 
antas at behandlende lege utelukker åpenbare medisin-
ske årsaker til tretthet, slik som kreft, blodmangel eller 
infeksjonssykdommer. «Tretthet/slapphet» som 
sykmeldingsdiagnose er derfor i mange tilfeller 
antagelig medisinsk uforklart, og kanskje ikke heller 
et medisinsk problem. Kanskje dreier det seg i mange 

Figur 4. Legemeldt sykefravær med diagnose innen 
diagnosekapitlet «Allment og uspesifisert»,  
etter diagnosetype og enkeltdiagnose. 
Sykefraværsprosent. 2. kvartal
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Figur 5. Legemeldt sykefravær med diagnose innen 
svangerskap/fødsel, etter diagnosetype og 
enkeltdiagnose. Sykefraværsprosent. 2. kvartal
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Legemeldt sykefravær på grunn av sykdomsdiagno-
ser knyttet til muskel- og skjelettsystemet har vist en 
betydelig nedgang siden 2000. Spesielt har det vært 
en sterk reduksjon i nakke og rygg-syndromer som 
sykmeldingsårsak, slik at dette fraværet har blitt mer 
enn halvert. En stor del av denne nedgangen kom i 
2004–2005, det vil si i forbindelse med sykmeldings-
reformen og innføringen av ICPC-2. Også skader og 
andre muskel- og skjelettsykdommer har blitt 
redusert. Derimot har mer uklare symptomer og 
plager fra nakke og rygg vist en økning som sykmel-
dingsårsak. Det samme gjelder andre symptomer/
plager i muskel- og skjelettsystemet.

Ved en mer detaljert gjennomgang av diagnoser (ikke 
vist i figur) har alle enkeltsykdommer vist en ned-
gang, med unntak av slitasjegikt i knær. De aller 
fleste symptomer/plager, inklusive skulderplager, 
kneplager og fibromyalgi har vist en økning. En 
mulig medvirkende årsak til reduksjonen i sykefravær 
på grunn av sykdommer i nakke og rygg, kan være 
den store oppmerksomheten som har vært rettet mot 
disse lidelsene (Brage m.fl. 2010). Det er blitt gitt 
sterke anbefalinger om aktivitet og å opprett holde en 
viss arbeidsinnsats selv ved betydelige plager.

kjønnsforskjellen øker mest for  
symptomer og plager
Utviklingen i bruk av sykdomsdiagnoser i perioden 
er relativt lik for kvinner og menn, men nedgangen 
er noe sterkere for menn. Samtidig har sykefraværet 
på grunn av symptomer og plager økt langt mer for 
kvinner enn for menn (figur 7). For kvinner økte 
dette sykefraværet fra 2,3 prosent i 2000 til 3,0 
prosent i 2012, mens det for menn økte fra 1,2 til 1,3 
prosent. Både nedgangen i bruken av sykdomsdiag-
noser og økningen i symptomer og plager bidrar til at 
symptomenes andel av det legemeldte sykefraværet 
har økt gjennom hele perioden både for kvinner og 
menn. For kvinner økte andelen fra 30 prosent i 2000 
til 43 prosent i 2012, mens den for menn økte fra 24 
til 33 prosent.

svangerskap fra annet kvartal 2002 til annet 
kvartal 2003. Dette kan henge sammen med 
innføringen av en ordning med refusjon av syke-
penger i arbeidsgiverperioden for svangerskapsre-
latert sykefravær. Selv om ordningen trådte i kraft 
fra april 2002, og dermed burde slått ut i tallene 
fra annet kvartal 2002, tok det trolig noe tid før 
ordningen ble kjent, og den kan derfor godt ha 
slått ut på våre statistikker først i annet kvartal 
2003. Det er usikkert om økningen i disse diagno-
sene skyldes at regelendringen bidro til økt syke-
fravær blant gravide, eller om endringen kan 
forklares med at gravide etter regelendringen 
reduserte bruken av egenmeldinger og i stedet fikk 
flere sykmeldinger.

Færre sykmeldes på grunn av  
sykdommer i muskel- og  
skjelettsystemet

Som vi så av figur 3, er den viktigste forklaringen på 
nedgangen i legemeldt sykefravær i perioden 2000–
2012 den betydelige nedgangen i fravær knyttet til 
muskel- og skjelettsystemet. Vi skal her se nærmere 
på dette diagnosekapitlet, og spesielt diagnoser 
knyttet til nakke og rygg, samt skader (figur 6).

 

Figur 6. Legemeldt sykefravær med diagnose innen 
muskel- og skjelettsystemet, etter diagnosetype og 
enkeltdiagnose. Sykefraværsprosent. 2. kvartal
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Fra tidligere vet vi at kvinner (særlig når gravide er 
inkludert) har et langt høyere legemeldt sykefravær 
enn menn. I vårt tallmateriale har kvinner 53 prosent 
høyere fravær enn menn i 2000, og forskjellen har 
økt til 79 prosent i 2012. Det viser seg at kjønnsfor-
skjellen er mindre når vi bare ser på sykdomsdiagno-
ser: Her finner vi en økning i perioden fra 41 til 53 
prosent. For sykefravær knyttet til symptomer og 
plager er kjønnsforskjellen betydelig større og har 
også økt mer i perioden. Forskjellen var 91 prosent i 
2000 og 133 prosent i 2012.

Symptomer og plager økte mest i  
alderen 30–49 år
Sykefravær knyttet til en sykdomsdiagnose øker med 
tiltagende alder (figur 8). For alle aldersgrupper er 
det en klar nedgang i bruken av sykdomsdiagnoser, 
men nedgangen fra 2000 til 2012 er størst for den 
eldste aldersgruppen, med 41 prosent.

Når det gjelder sykefravær som skyldes symptomer 
og plager fant vi ikke noen tydelige forskjeller med 
hensyn til alder, men de aller yngste skilte seg ut 
både ved å ha det laveste fraværet og ikke å ha noen 
økning i perioden (figur 9). Aldersgruppene 30–39 år 
og 40–49 år hadde klart størst økning i sykefravær 
knyttet til symptomer og plager, med en økning på 
henholdsvis 33 og 30 prosent.

Selv om det legemeldte sykefraværet samlet sett er 
redusert, ser vi samtidig en forskyvning fra sykdomsdi-
agnoser til symptomer og plager. Denne utviklingen 
var særlig tydelig for de to aldersgruppene hvor 
sysselsettingsandelen er høyest, 30–39 år og 40–49 år. 
Dette er illustrert i figur 10. Vi ser også at til tross for 
den langsiktige trenden, hvor bruken av sykdoms- og 
symptomdiagnosene beveger seg i motsatt retning, har 
både symptom- og sykdomsdiagnosene toppunkter i 
2003 og 2009 for begge aldersgruppene. Disse top-
punktene sammenfaller med toppunktene for sykefra-
været generelt (Nossen og Thune 2009; Nossen 2011).

Den relative økningen i bruk av symptomer og plager 
i aldergruppene 30–49 år var mest uttalt for kvinner 
(ikke vist i figur).

Figur 8. Legemeldt sykefravær med sykdomsdiagnose, 
etter alder. Sykefraværsprosent. 2. kvartal
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Figur 7. Legemeldt sykefravær, etter diagnosetype og 
kjønn. Sykefraværsprosent. 2. kvartal
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Figur 9. Legemeldt sykefravær med symptom-/plage-
diagnose, etter alder. Sykefraværsprosent. 2. kvartal

Kilde: NAV

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

11
 

2
0

1
2

 

30-39 40-49 50-59 20-29 60-69 16-19 



83

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//   Flere blir sykmeldt for symptomer og plager

geografiske variasjoner i bruk av  
symptom-/plage -diagnoser
Den relative nedgangen i sykefravær knyttet til 
sykdomsdiagnoser varierte fra 18 prosent i 
Nord-Trøndelag til 37 prosent i Vest-Agder (ikke 
vist i figur). For symptomer og plager var det en 
større forskjell i relativ økning: Fra 0 i Oslo til 54 
prosent i Nordland. Nivået på sykefraværet knyttet til 
symptomer og plager ved utgangen av perioden var 
imidlertid høyest i Troms.

kvinner har like lange fravær uansett 
diagnosetype

For å undersøke om økningen i sykefraværet skyldtes 
flere tilfeller, lengre varighet eller mindre bruk av 
gradert sykmelding, gjorde vi en dekomponering for 
2. kvartal 2000 og 20112 (se faktaboks). I 2011 var 
det i gjennomsnitt 127 sykefraværstilfeller pr 1000 
arbeidstakere, med en gjennomsnittlig varighet på 37 
dager (tabell 2). 83 prosent hadde ingen gradering i 
løpet av sykefraværet. Dette skyldes at mange syke-
fravær er korte og at korte fravær sjelden er graderte.

.

2  Tall for tilfellene som startet i 2. kvartal 2012 er ikke tilgjengelig.

Hyppighet, varighet og gradering
Den påviste økningen i sykefraværet på grunn av sympto-
mer og plager kan skyldes både at det ble flere sykefra-
værstilfeller med slike diagnoser, at fraværene ble lengre, 
eller at det var en redusert bruk av gradert sykmelding for 
disse fraværene. For å forsøke å dekomponere det lege-
meldte sykefraværet i hyppighet, varighet og gradering av 
sykefraværstilfeller, tok vi utgangspunkt i alle sykefravær-
stilfeller som startet i 2. kvartal hvert år. Hyppigheten ble 
angitt som antall nye tilfeller per 1000 arbeidstakere. 
Varigheten ble målt i antall kalenderdager fra første til 
siste sykmeldingsdag. For å fange opp endringer i bruken 
av gradert sykmelding, beregnet vi andelen av sykefra-
værstilfellene som ikke på noe tidspunkt hadde gradert 
sykmelding (andelen fulltidssykmeldte).

Figur 10. Legemeldt sykefravær etter diagnosetype og 
alder. Sykefraværsprosent.  
Aldersgruppene 30–39 og 40–49 år. 2. kvartal
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tabell 2. Indikatorer på hyppighet, varighet og bruk av gradering for legemeldte sykefraværstilfeller som startet 
i 2. kvartal, etter diagnosetype og kjønn

antall tilfeller per  
1000 arbeidstakere

gjennomsnittlig  
varighet (dager)

andel fulltids- 
sykmeldte ( %)

2000 2011 2000 2011 2000 2011

I alt 144 127 37 37 90 83

Symptomer/plager 42 49 33 36 90 80

Sykdomsdiagnoser 102 79 38 37 90 84

Kvinner. I alt 170 159 37 37 88 80

Symptomer/plager 52 65 35 37 87 77

Sykdomsdiagnoser 118 94 38 37 89 82

Menn. I alt 120 97 35 37 93 86

Symptomer/plager 32 33 29 34 93 86

Sykdomsdiagnoser 87 64 37 38 93 87
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kolonnen i tabell 3 viser prosentvis endring i det 
legemeldte sykefraværet fra annet kvartal 2000 til annet 
kvartal 2011. De tre siste kolonnene viser prosentvis 
endring i de tre komponentene3.

I den første kolonnen i tabell 3 ser vi at sykefraværet 
på grunn av symptomer og plager økte med 29 prosent 
fra annet kvartal 2000 til annet kvartal 2011. Øknin-
gen var størst blant kvinner. Sykefraværet som skyldes 
sykdomsdiagnoser ble redusert med 22 prosent, og her 
var reduksjonen litt større blant menn.

De tre siste kolonnene viser prosentvis endring for de 
tre komponentene. Den sterke økningen i kvinners 
sykefravær med bakgrunn i symptomer og plager, 
skyldes i hovedsak en økning i antall sykefraværstil-
feller. I perioden vi ser på øker antall sykefraværstil-
feller med denne diagnosetypen med 26 prosent. Det 
var også en viss økning i den gjennomsnittlige 
varigheten, mens økt bruk av gradert sykmelding 
trekker sykefraværet i motsatt retning.

3  Denne dekomponeringen er omtrentlig, siden vi her ser på hele 
fraværsperioden for sykefraværstilfellene som startet i annet kvartal 
hvert år, og ikke kun på fraværsdager innenfor annet kvartal. 
Ettersom mange av tilfellene som starter i annet kvartal varer i flere 
kvartaler, og sykefraværet var stigende gjennom 2000 og synkende 
gjennom 2011, viser dekomponeringen en større samlet nedgang i 
sykefraværet fra 2000 til 2011 totalt sett enn det som framgår av 
den ordinære kvartalsstatistikken.

Vi ser at menn i 2011 hadde dobbelt så mange 
sykefravær med sykdomsdiagnoser som med symp-
tomer og plager, mens forskjellen var mindre for 
kvinner. Gjennomsnittlig varighet for kvinners 
fravær var den samme, 37 dager, både for sykdoms-
diagnoser og symptomer og plager, mens det var en 
viss forskjell for menn. Dette funnet kan virke 
overraskende, siden man forventer at sykdomsdiag-
noser tyder på mer alvorlig sykdom enn hva sympto-
mer eller plager gjør, og dermed burde gi lengre 
fravær. At varigheten er stort sett den samme ved 
sykdomsdiagnoser som ved symptomer og plager 
tyder på at langvarige symptombaserte sykefravær 
mer skyldes problemer med arbeidsevnen enn 
sykdommens alvorlighetsgrad. Det kan også tenkes 
at mangelfull innrapportering av diagnoseendringer i 
løpet av sykefraværstilfellet kan være en medvirken-
de årsak her.

Sykmeldte med symptomer og plager fikk oftere 
gradert sykmelding enn de med sykdomsdiagnoser. 
Dette gjaldt i særlig grad for kvinner.

Økt varighet av sykefraværet for menn
Vi har også sett på den prosentvise endringen i sykefra-
været knyttet til symptomer/plager og sykdomsdiagno-
ser for de samme tre komponentene: Antall tilfeller 
(justert for sysselsettingsutviklingen), gjennomsnittlig 
varighet og andelen med fulltidssykmelding. Den første 

tabell 3. Legemeldt sykefravær i 2. kvartal og indikatorer på hyppighet, varighet og bruk av gradering for 
legemeldte sykefraværstilfeller som startet i 2. kvartal, etter diagnosetype og kjønn. Prosentvis endring 2. kvartal 
2000 – 2. kvartal 2011

Sykefraværs- 
prosent

antall tilfeller per  
1000 arbeidstakere

gjennomsnittlig 
varighet

andel fulltids- 
sykmeldte

I alt -9 -12 +1 -8

Symptomer/plager +29 +17 +11 -11

Sykdomsdiagnoser -22 -23 -2 -7

Kvinner. I alt -4 -6 -2 -9

Symptomer/plager +36 +26 +7 -12

Sykdomsdiagnoser -21 -20 -4 -7

Menn. I alt -15 -19 +4 -7

Symptomer/plager +17 +3 +15 -8

Sykdomsdiagnoser -25 -27 +2 -6
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For menn er det økt gjennomsnittlig varighet som står 
for nesten hele økningen. Varigheten økte med 15 
prosent, mens antall tilfeller bare økte med 3 prosent. 
Det var også en nedgang i andelen fulltidssykmeldte, 
noe som trekker utviklingen i motsatt retning.

Når det gjelder nedgangen i sykefravær med syk-
domsdiagnoser, skyldtes det i hovedsak at det ble 
færre slike sykefravær, selv om det også var en 
nedgang i andelen fulltidssykmeldte og i gjennom-
snittlig varighet for kvinner.

Hvorfor er diagnosebruken endret?
Det har vært en tydelig forskyving i legenes bruk av 
diagnoser i perioden 2000–2012. De bruker i større 
utstrekning enn tidligere symptomer og plager som 
sykmeldingsdiagnose. Økningen i sykefravær med 
symptomer og plager som diagnose skyldes i hoved-
sak en økning i antallet sykefravær med symptom-/
plage-diagnoser, men vi ser også at disse sykefra-
værene har blitt lengre. Samtidig har det blitt færre 
sykefravær med klare sykdommer som diagnose. For 
alle sykefravær har graderingsandelen økt betydelig i 
12-årsperioden – og mest for symptomer/plager. Økt 
bruk av gradering er en ønsket utvikling, og det er 
positivt at gradering også brukes oftere ved uklare 
tilstander.

Noen diagnosekapitler har blitt vanligere som årsak til 
sykefravær. Foruten psykiske lidelser og svan-
gerskapslidelser, som er beskrevet og diskutert 
tidligere (Brage m.fl. 2012; Myklebø og Thune 2010), 
brukes også diagnoser fra kapitlet «Allment og 
uspesifisert» mye oftere enn tidligere. Dette kan tolkes 
som et tegn på at pasientene i mindre grad enn før 
lider av klare sykdomstilstander, og oftere lider av 
uklare og sammensatte helseproblemer.

«Slapphet/tretthet» er brukt som sykmeldingsdiagnose i 
stor og økende utstrekning. Varigheten av sykefravær 
som skyldes slike symptomer har også økt. Flere faktorer 
kan ha medvirket til denne utviklingen. «Slapphet/
tretthet» er blitt vanligere ved førstegangssykmeldinger, 
og det er mulig at legen fortsetter å bruke diagnosen ved 
forlengelser av sykefraværet selv om senere utrednings-
funn peker i retning av en mer presis sykdomsdiagnose. I 

så fall kan det være en indikasjon på at leger ikke forstår 
behovet for presise opplysninger på sykmeldingene. 
Dette er viktig både i det konkrete oppfølgingsarbeidet 
med de sykmeldte og for å få presis sykefraværsstatis-
tikk. Statistikk og analyser av sykefraværet, herunder 
analyser av hvilke lidelser folk er sykmeldt for, benyttes 
ved politikkutformingen på sykefraværsområdet. Det er 
derfor viktig at opplysningene er så presise som mulig.

Vårt datamateriale tyder på at det er en tydelig, 
generell tendens i retning av mer uklare og uspesifi-
serte symptomer og plager i legenes bruk av diagno-
ser ved sykmelding. Spesielt har vi dokumentert 
dette for psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidel-
ser, svangerskapslidelser, samt «slapphet/tretthet». 
Hvorvidt dette gjenspeiler en økende forsiktighet i 
diagnosesettingen fra legenes side, forandringer i 
hvilke helseproblemer pasientene ønsker sykmelding 
for, eller at terskelen for sykmelding er blitt lavere, 
kan vi ikke avgjøre ut fra en enkel registerstudie. 
Dette må være gjenstand for forskningsprosjekter der 
man bruker flere datakilder. NAV bør også gå i 
dialog med landets allmennleger for å diskutere 
diagnosesettingen mer grundig. Trolig har legene 
mer kunnskap om den sykmeldtes helse enn det som 
fremkommer på sykmeldingsblankettens diagnose-
felt. Hvordan denne kunnskapen skal komme NAV 
til gode må diskuteres. En uklar, diffus diagnose har 
liten nytteverdi for oppfølgingsarbeidet med syk-
meldte. Det gjelder særlig ved langtidssykmelding. 
Det kan i denne sammenheng nevnes at Socialstyrel-
sen i Sverige anbefaler at legene ikke sykmelder på 
grunnlag av symptomer alene.4

Det er noen svakheter ved vårt datamateriale som det 
er viktig å være klar over. I NAVs statistikk oppgis 
bare hoveddiagnosen ved sykmeldingen. Selv om det 
er mulig for legen å oppgi flere diagnoser på en 
sykmelding, så gjøres det sjelden. Det finnes dermed 
ikke grunnlag for relevant statistikk for annet enn 
hoveddiagnosen. Mange sykmeldte har komplekse og 
sammensatte lidelser, og hvilken diagnose som velges 

4  Kilde: http://www.socialstyrelsen.se/. Ifølge anbefalingene kan 
sykmelding likevel gis ved sterk funksjonsnedsettelse, men skal 
normalt ikke overstige 14 dager så lenge det ikke er gitt noen 
sykdomsdiagnose.
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som sykmeldingsårsak av den enkelte lege vil variere. 
Noen bruker den diagnosen som best forklarer den 
nedsatte arbeidsevnen, mens andre bruker den diagno-
sen som har størst betydning for den allmenne helsetil-
standen. En ny norsk studie viser at mange leger 
gjerne velger symptomer/plager som diagnose på 
sykmeldingen når ikke én sykdom entydig peker seg 
ut som hovedårsak (Mæland mfl. 2012).

Det er også usikkert i hvilken grad statistikken fanger 
opp diagnoseendringer gjennom et sykefraværsforløp. 
Mange sykmeldte får flere påfølgende sykmeldinger i 
løpet av ett sammenhengende sykefraværstilfelle. De kan 
da få ulike diagnoser når sykmeldingen forlenges. Den 
sist angitte diagnosen er vanligvis den mest interessante 
og derfor blir den benyttet i statistikken. Det er imidlertid 
tvilsomt om legene faktisk aktivt har oppdatert diagnosen 
ved hver forlengelse av sykefraværet. Hvis de bare har 
gjentatt den tidligere diagnosen automatisk, vil kvaliteten 
på statistikken bli redusert. Ut fra en tidligere undersøkel-
se er det grunn til å tro at dette problemet er høyst reelt 
(Brage m.fl. 1998). Det kan derfor ikke utelukkes at 
diagnosestatistikken overvurderer omfanget av sympto-
mer/plager og undervurderer de mer spesifikke, og 
alvorlige, sykdomsdiagnosene. Problemet med manglen-
de oppdateringer av diagnoser har imidlertid vært til 
stede hele tiden, og kan ikke forklare økningen i bruk av 
mer uklare symptomer ved sykmeldinger.
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Samandrag
Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikkje lenger fullt samsvar mellom 
når folk tek ut pensjon og når dei sluttar i arbeid. Nav har difor utarbeidd indikatorar for 
 pensjoneringsåtferd og for sysselsetjing blant eldre:

– Forventa yrkesaktivitet
– Forventa pensjoneringsalder

Forventa yrkesaktivitet er ein indikator for å måla lengda på yrkeskarrierar basert på yrkes
aktiviteten i einskilde år. Ein 15åring i 2012 kunne forventa ein yrkeskarriere tilsvarande 31,0 
årsverk. Dette er ein liten auke etter fleire år med nedgang. Medan yrkesaktiviteten totalt sett 
har gått noko ned frå 2008, har den auka for eldre arbeidstakarar. Yrkesaktiviteten etter 50 år 
er no på det høgaste nivået sidan 2001. I IAavtala er eit av måla at forventa yrkesaktivitet ved 
50 år skal forlengjast med 6 månader frå 2009 til 2013. Vi må framleis ha ein auke på 0,2 år 
i løpet av 2013 for å nå målet i IA avtala.

Forventa pensjoneringsalder gjer uttrykk for pensjoneringsåtferda, og indikatoren omfattar 
 alderspensjon, varig uførepensjon og avtalefesta pensjon (AFP). Forventa pensjoneringsalder 
ved fylte 50 år i 2012 var 62,7 år. Langt fleire arbeidde ved sidan av pensjonen i 2012 enn 
i 2010.

Forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år i 2012 var 59,1 år, ein auke med 0,5 år frå 2011, 
men ein nedgang med 1,7 år frå 2010. Auken siste året kjem først og fremst av færre nye 
uføre og alderspensjonistar i alderen 63–66 år. Den store nedgangen frå 2010 til 2011 kjem 
av at fleire har teke ut uførepensjon, særleg i alder under 50 år, og av innføring av fleksibel 
 alderspensjon med høve til å ta ut alderspensjon frå 62 år.

Forventa penSjoneringSalder  
og yrkeSaktivitet
Av Oddbjørn Haga
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innleiing
Færre sysselsette til å forsørgje kvar pensjonist
Då folketrygda vart innført i 1967 var det vel 3,5 
sysselsette for kvar alders- og uførepensjonist. I 2012 
hadde dette forholdstalet falle til 2,5. Når fleire frå 
dei store etterkrigskulla går av med pensjon og skal 
forsørgjast av mellom anna dei små fødselskulla frå 
slutten av 1970-talet og starten av 1980-talet, vil 
dette talet minka endå meir. Utan pensjonsreforma 
reknar vi med at talet på sysselsette per pensjonist 
ville ha falle til 2,0 kring år 2030 og til 1,7 i år 2060 
(Christensen m.fl. 2012). Den kraftige auken i 
forsørgingsbøra dei siste tiåra skuldast fleire ulike 
tilhøve:
- Auke i forventa levealder: Forventa levealder ved 

fødselen har auka frå 74,0 år i 1967 til 81,3 år i 
2011, og forventa attståande levetid for 67-åringar 
har i same periode auka frå 14,0 år til 18,1 år.1

- Alderen når folk kjem inn i arbeidslivet har auka 
som følgje av at fleire tek høgare utdanning. I 1970 
hadde 78 prosent av 25-årige menn inntekt over 
halvparten av gjennomsnittsløna i Noreg. I 2011 
gjaldt dette berre 61 prosent. Dette er ein grov 
indikasjon på prosentdelen som har arbeid som 
hovudinntektskjelde ved 25 år. I 1980 var det 
dessutan berre 20 prosent av folkemengda i alderen 
30–39 år som hadde avslutta høgare utdanning, 
medan tilsvarande tal i 2011 var på 45 prosent.2

- Alderen ved avgang frå arbeidslivet har minka 
som følgje av høgare uttak av uførepensjon, 
innføringa av avtalefesta pensjon (AFP) i 1989 og 
som følgje av at den allmenne pensjonsalderen 
vart sett ned frå 70 år til 67 år i 1973. 49 prosent 
av 66-årige menn hadde inntekt over halvparten 
av gjennomsnittsløna i 1970, medan berre 30 
prosent hadde det i 2011. Dette er ein grov 
indikasjon på prosentdelen som har arbeid som 
hovudinntektskjelde ved 66 år.

I motsett retning trekkjer at kvinneleg yrkesdelta-
king har auka kraftig dei siste tiåra og medverka til 
fleire sysselsette. Prosentdelen sysselsette kvinner i 

1 Kjelde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistikkbanken tabell 
05 375 (se http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/).

2 Kjelde: SSB, Statistikkbanken tabell 08 921  
(se http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/).

alderen 15–74 år auka frå 44 prosent i 1972 til 
67 prosent i 2012.3

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

Frå 2011 vart det mogeleg å ta ut alderspensjon også 
i aldersgruppa 62–66 år, og denne gruppa kunne 
dermed også kombinera arbeid og alderspensjon fritt. 
Det vart òg innført ei ny AFP-ordning i privat sektor. 
Medan det tidlegare gjaldt strenge avkortingsreglar 
for kombinasjon av AFP med arbeidsinntekt over 
15 000 kroner, kan ein no fritt kombinera ny privat 
AFP med arbeidsinntekt. Dette gjeld derimot ikkje 
AFP-mottakarar i offentleg sektor eller mottakarar av 
den gamle AFP-ordninga i privat sektor (personar 
som tok ut privat AFP før 2011). Pensjonsreforma 
har medverka til at meir enn seks av ti alderspensjo-
nistar under 67 år kombinerte arbeid og pensjon i 
2012 (Dahl og Lien 2013).

Separate indikatorar  
for sysselsetjing og pensjonering
Talet på sysselsette per pensjonist er lite tenleg som 
ein indikator på om ein lukkast i arbeidsmarknads- 
og pensjonspolitikken. For det fyrste skuldast dette at 

3 Kjelde: SSB, Statistikkbanken tabell 05 111  
(se http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/).  
For 1972 refererer tallet til aldersgruppen 16–74 år.
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demografi i stor grad påverkar dette måltalet. Talet 
på sysselsette som del av folkemengda i yrkesaktiv 
alder vil òg på tilsvarande vis påverkast av storleiken 
på dei einskilde årskulla, og denne typen måltal vil 
vera vanskelege å samanlikna over tid.

Når mange fleire enn før held fram i arbeid etter at 
dei har teke ut pensjon, kan ein ikkje skilje klart 
mellom yrkesaktive og pensjonistar. Betre tilgang til 
vidareutdanning og omskolering, og fleksible løysin-
gar for å kombinera omsorg for barn med arbeid, gjer 
at ein dessutan i mindre grad enn før kan definera 
lengda på ein yrkeskarriere ut frå ein klart definert 
startdato og sluttdato. NAV har difor utarbeidd 
separate indikatorar for pensjoneringsåtferd og for 
sysselsetjing blant eldre:
- Forventa pensjoneringsalder
- Forventa yrkesaktivitet

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

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

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

funksjonsevne.
3 Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlengjast med seks 

månader samanlikna med 2009.

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

∑
ω

i = y

FY
x,y

 =        P
y,i

 · sa
x,i

der:
- ω ω er øvre alder for datagrunnlaget. I praksis har vi 

brukt data til og med 105 år, der vi brukar faktiske 
døds sannsyn til og med 99 år og glatta dødssannsyn 
for intervallet 100–105 år.

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

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

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

Vi kan då seie at forventa yrkesaktivitet ved alder y er defi-
nert som produktsummen av gjennomsnittlege stillings-
delar og overlevingssannsyn i folkemengda frå alder y og 
oppover. Trass i ordet «forventa» gjev indikatoren ikkje ein 
best mogeleg prognose for korleis åtferda kan verta fram-
over (på same måte som forventa levealder også berre 
reknast ut på bakgrunn av observerte data). Men indikato-

ren viser talet på forventa årsverk ein person med denne 
alderen kan rekna med å bidra med i arbeidslivet dersom 
sysselsetjingsåtferda og levealderen held seg konstant 
framover.

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

Uvissa dette medverkar til er avgrensa sidan sysselse-
tjinga blant sjølvstendige næringsdrivande berre utgjer 
knappe 10 prosent av dei forventa åra i denne indikatoren. 
Og sidan vi gjennomgåande nyttar same korreksjonsme-
tode for kvart einskild år, vil indikatoren vera samanliknbar 
over tid.
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Metode for utrekning av forventa pensjon-
eringsalder og forventa tid som pensjonist
Forventa pensjoneringsalder er lik produktsummen av alder 
og sannsynet for å bli pensjonert i gitt alder. Denne forme-
len reknar ut forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år:

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

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

S(x) =          ovl(u) 

dvs. produktet av overlevingssannsyna for kvar alder 
lågare enn x.

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

A(x) = H(x) ·            (1 – h(k) – y(k)) 

Der y(k) er sannsynet for å døy i alder k.

Forventa effektiv pensjoneringsalder ved 50 år er

FEPA(50) =          xA(x)   /       A(x)

Skilnaden mellom forventa pensjoneringsalder og forventa 
effektiv pensjoneringsalder er denne: Forventa pensjone-
ringsalder er den alderen då ein person kan forvente å 
byrgje ta ut pensjon, gitt at han ikkje døyr før. Forventa 
effektiv pensjoneringsalder er gjennomsnittsalderen ved 
uttak av pensjon for dei som faktisk blir pensjonert gitt 
observert pensjoneringsåtferd og dødsprosent. Ved 50 år 
er forventa effektiv pensjoneringsalder om lag 0,2 år 
lågare enn forventa pensjoneringsalder.

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

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

∑
ω

x = 50

FPA(50) =        X* p(x) = 50 · p(50) + 50 · p(51) + … + ω · p(ω)

П
x – 1

k = m

∑
70

x = 50

∑
70

x = 50

П
ω

x = 50

( )

Forventa pensjoneringsalder (sjå faktaboks) seier 
noko om når ein kan forventa at personar med ein 
gitt alder i eit gitt år vil ta ut pensjon, dersom pensjo-
neringsåtferda held seg som i dag. Det finst ulike 
metodar for å rekna ut pensjoneringsalder, og denne 
metoden blir sett på som eit robust mål for å vurdera 
endringar over tid.4 Forventa yrkesaktivitet seier 
noko om kor mange årsverk ein kan forventa at ein 
person med ein gitt alder vil bidra med i arbeidslivet.

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

Hytti og Nio (2004) utarbeidde ein ny indikator for 
arbeidsmarknads- og pensjonspolitikken der dei 
dekomponerte forventa levealder i forventa tid på og 
utanfor arbeidsmarknaden. EU-kommisjonen, sjå 
Vogler-Ludwig (2009), følgde opp med ein studie 
for å koma fram til meir høvelege indikatorar for 
lengda på yrkeskarrierar. Ei av tilrådingane i denne 
studien er ein sysselsetjingsindikator som i hovudsak 
svarar til indikatoren til Hytti og Nio. Indikatoren dei 
føreslår vert rekna ut frå sysselsetjingsratar for 
eittårige aldersgrupper og overlevingssannsyn for 
tilsvarande aldersgrupper, og er uttrykk for talet på 



91

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//  Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet

Forventa yrkesaktivitet ned sidan 2008

I 2012 kunne ein 15-åring rekna med ein yrkeskarriere 
tilsvarande 31,0 årsverk i arbeidslivet (figur 1). Det er 
ein oppgang frå 2001 då tilsvarande tal var 29,6 
årsverk, men det er en nedgang frå 2008 då 
sysselsetjinga var på sitt høgaste. Vi hadde om lag same 
konjunktursituasjon i 2008 som i 2001. Arbeidsløysa 
byrja å stige etter å ha nådd eit botnnivå i begge desse 
åra (Handal og Sørbø 2010). Det er difor sannsynleg at 
auken i forventa yrkesaktivitet i denne perioden – om 
lag to årsverk – er ei reell trendendring og skuldast ikkje 
kortsiktige svingingar. Utviklinga sidan 2008 skuldast i 
stor grad nedgangskonjunkturen som starta våren 2008. 
Sidan menn i større grad enn kvinner arbeider i 
konjunkturutsette næringar, har yrkesaktiviteten gått 
meir ned for menn enn for kvinner.

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

Forventa yrkesaktivitet i 2012 var framleis høgare enn 
i heile perioden 2001–2007. Auken i yrkesaktivitet har 
vore litt større for kvinner enn for menn. Auken frå 
2001 til 2012 kjem av ein forlengja yrkeskarriere på 
om lag 2,1 årsverk for kvinner og 0,8 årsverk for 
menn. Kvinner kan likevel rekna med å ha sju færre 
årsverk i arbeidslivet enn menn. Denne skilnaden har 
berre gått svakt ned frå 2001, då han var litt meir enn 
åtte årsverk. Noko av denne skilnaden kjem av at 
kvinner i større grad enn menn er mellombels ute av 
arbeidslivet som følgje av omsorg for born, særleg i 
samband med foreldrepermisjon. Skilnaden mellom 

forventa år i arbeidslivet. Dei reknar ut talet på 
forventa år i arbeidslivet ved 15 år og ved høgare 
aldrar, og samanliknar tala mellom EU-landa.

NAVs indikator for forventa yrkesaktivitet er bygd 
vidare på arbeidet til Hytti og Nio (2004) og Vog-
ler-Ludwig (2009), og vart fyrste gong lagt fram i 
2010 (Lien 2010). Indikatoren er basert på sysselse-
tjinga for alle årskulla for eit gitt år, framfor å følgje 
eit einskild årskull over tid. Indikatoren vil då 
reagera med ein gong på endringar i sysselsetjingsåt-
ferda, noko som har både fordelar og ulemper. Den 
openberre fordelen er at ein raskt kan fange opp 
endringar i åtferda, til dømes som følgje av rege-
lendringar slik som gjennomføringa av pensjonsre-
forma. Ulempa er at indikatoren vert påverka av 
konjunktursvingingar og andre kortsiktige svingin-
gar. Vi nyttar denne indikatoren mellom anna til å 
følgje opp delmål 3 i IA-avtala (avtala om eit inklu-
derande arbeidsliv) – sjå faktaboks.

Datagrunnlag
Utrekningane er basert på NAV sin kopi av folkeregisteret, 
NAV sin statistikkdatabase for pensjonar, Aa-registeret 
(Arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret) og inntekts-
registeret. Aa-registeret inneheld detaljerte data om 
lengda på arbeidsforhold og om stillingsdel. Vi har her 
berre brukt data for perioden 2001–2012 då vi ikkje har 
informasjon om stillingsdel lenger tilbake i tid. Ei ulempe 
med desse dataa er at dei berre inneheld informasjon om 
arbeidstakarar, ikkje om sjølvstendige næringsdrivande. 
Vi har difor også brukt data om næringsinntekt frå inn-
tektsregisteret for perioden 2001–2011. Inntekts-
registeret er NAV sitt register for pensjonsgjevande inn-
tekt, basert på likningsdata frå Skatteetaten. Ulempa 
med desse dataa er at pensjonsgjevande inntekt berre 
vert fastsett til og med året ein fyller 69 år.5

Personar som tek imot graderte stønader, er ved 
 utrekning av forventa pensjoneringsalder berre 
medrekna som delvise pensjonistar.

5  Personar født i 1943 eller seinare kan tene opp 
pensjonsgjevande inntekt til og med året dei fyller 75 år, 
men dette får fyrst effekt i 2013 som er året desse fyller 
70.
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utsette for konjunktursvingingar, mellom anna ved at 
fleire tek utdanning i staden for å arbeida i nedgangs-
konjunktur. Auken i talet på fullførte høgskule- og 
universitetsutdanningar i frå 2008/2009 til 2009/2010 
var den største sidan 1990-talet (SSB 2011). Sam-
stundes har det vore ein auke i sysselsetjinga blant 
personar over 60 år. Det kjem truleg mellom anna av 
auka utdanningsnivå blant eldre og høgare sysselse-
tjing blant kvinner. Som nemnt vart òg avkortinga av 

den delen av kvinner og menn som er sysselsett er 
temmeleg liten, og hovudårsaka til skilnaden i forven-
ta yrkesaktivitet er at det framleis er langt fleire 
kvinner enn menn som arbeider deltid.

Sett under eitt har yrkesaktiviteten for dei under 60 
år vore stabil sidan 2008 (figur 2). Det har likevel 
vore ein nedgang for personar under 30 år. Dette har 
samanheng med at dei yngste arbeidstakarane er meir 

Figur 1. Forventa yrkesaktivitet (i årsverk) etter fylte 15 år 2001–2012. Førebelse tal for 2012.
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jamn eller stigande utvikling i kvart einaste år i 
perioden, også i periodar med stigande arbeidsløyse 
slik som i perioden 2002–2003 og i 2009–2010. 
Auken er størst for kvinner, og det skuldast at dei 
årskulla kvinner som no passerar 50, har vore meir 
yrkesaktive gjennom heile sin yrkeskarriere.

Ei mogeleg forklaring på auken er elles at ein stadig 
større del av folkemengda i denne aldersgruppa har 
høgare utdanning. Tidlegare undersøkingar viser at 
sysselsetjinga blant eldre aukar med utdanningsnivå-
et (Bakken og Bråthen 2012). At store årskull no er i 
ferd med å nærme seg pensjonsalderen, kan som 
tidlegare nemnt dessutan ha ført til ei haldnings-
endring blant arbeidsgjevarar og arbeidstakarar, slik 
at både arbeidskraftstilbodet og -etterspurnaden kan 
ha auka i denne aldersgruppa.

Auken frå 2010 til 2012 har òg samanheng med 
pensjonsreforma og innføringa av nytt pensjonsregelverk 
frå 2011. Bakken og Bråthen (2012) viser at reforma 
førte til ein signifikant auke i sysselsetjinga for personar 
over 60 år. Nytt med pensjonsreforma var at personar i 
alderen 62–66 år kunne kombinera arbeid og 
alderspensjon utan at pensjonen vert redusert. Det er ein 
klår auke i sysselsettinga for 62-åringar i 2011 og 
63–64-åringar i 2012. Det er rimeleg å sjå dette som ein 
verknad av pensjonsreforma, og auken vil venteleg koma 
også for 65–66-åringar dei neste åra.

alderspensjonen ved arbeid for aldersgruppa 67–69 
år avskaffa i perioden 2008–2010, noko som har 
medverka til auka sysselsetjing for denne gruppa.

Figur 2 viser utførte årsverk som prosentdel av 
folkemengda. Det inneber at både talet på sysselsette 
og gjennomsnittlig stillingsdel for kvar av dei verkar 
inn på tala.

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

Ein 50-åring i 2012 kunne venta å vera i arbeid 
framover tilsvarande 11,2 år med full stilling. Dette 
er ein auke på 0,3 år frå 2009, og forventa 
yrkesaktivitet etter 50 år er no høgare enn i alle 
tidlegare år vi har data for. For 2001 til 2012 svarar 
auken i yrkesaktivitet blant dei over 50 år til ein auke 
på 1,6 årsverk per person. Yrkesaktiviteten har vist ei 

Figur 3. Forventa yrkesaktivitet (i årsverk) etter fylte 50 år 2001–2012. Førebelse tal for 2012. Talet på årsverk
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eldre arbeider lengst i akershus  
og kortast i Østfold
Akershus er fylket med høgast yrkesaktivitet blant dei 
over 50 år, følgt av dei fire vestlandsfylka. Folk i 
Akershus arbeider i gjennomsnitt 12,3 år på heiltid 
etter dei har fylt 50. Finnmark og Østfold er fylka med 
lågast yrkesaktivitet. 50-åringar kan der rekna med å 
vera berre 10,2 og 10,0 årsverk i arbeid etter 50 år. 
Alle fylka har auke i yrkesaktiviteten frå 2009 til 
2012. Vi kan til dels forklare dei fylkesvise skilnadane 
med skilnadar i næringsstruktur og utdanningsnivå. 
Akershus er fylket med nest høgast utdanningsnivå 
(etter Oslo) av folkemengda i aldersgruppa 60–66 år, 
medan Finnmark og Østfold begge er blant dei fire 
fylka i landet med lågast utdanningsnivå.7

Yrkesaktiviteten har og samanheng med kor mange 
som i ulike fylke er utanfor arbeidslivet på grunn av 
helsa. Medan 29 og 28 prosent av folkemengda i 
alderen 50–66 år fekk uførepensjon i Finnmark og 
Østfold ved utgangen av 2012 (fylka med høgast og 
nest høgast prosentdel), gjaldt dette berre 16 prosent 
av 50–66-åringane i Akershus (lågast av alle fylka).

7  Prosentdel av folkemengda i alderen 60–66 år som i 2011 
hadde universitets- eller høgskuleutdanning. Kjelde: SSB, 
Statistikkbanken tabell 08 921.

For at målet i IA-avtala skal bli nådd, må forventa 
yrkesaktivitet etter 50 år auka til 11,4 år innan 2013. 
Dersom auken blir like stor i 2013 som i 2012, er 
dette målet nådd. Ei av utfordringane med dette 
målet er at konjunktursituasjonen vil påverke 
yrkesaktiviteten, slik at indikatoren dermed måler 
utviklinga også i andre tilhøve enn dei ein kan 
påverke ved å leggje til rette for ein god 
seniorpolitikk. NAV ventar ei arbeidsløyse i 2013 på 
3,4 prosent6, og det er 0,2 prosenteiningar høgare enn 
i 2009. Trass i det var 2009 eit år prega av nedbe-
manningar i mange verksemder etter finanskrisa 
hausten 2008. Fleire enn normalt har då truleg 
avslutta yrkeskarrieren sin og gått ut i pensjon. Vi 
kan dermed gå ut frå at konjunktursituasjonen isolert 
sett vil gjere det noko lettare å nå målet i 2013.

Det er òg sannsynleg at pensjonsreforma vil kunne gje 
drahjelp for å nå delmål 3. At det har vorte meir 
lønsamt å kombinera arbeid og pensjon, vil kunne 
medverka til auka sysselsetjing også utover effekten vi 
allereie har sett i 2012. Det er grunn til å venta ein klår 
auke i yrkesaktiviteten til 65- og 66-åringar i 2013.

6  NAV sitt siste overslag for arbeidsløysa som definert i 
Arbeidskraftundersøkinga til SSB, sjå NAV 2013.

Figur 4. Forventa yrkesaktivitet (i årsverk) etter fylte 50 år i 2009 og 2012 fordelt på fylke. Talet på årsverk
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minka tilgangen til varig uførepensjon.8 Det var ein 
nedgang i forventa pensjoneringsalder på alle 
aldersnivå i 2010 og 2011. Dette kjem av auka 
tilgang både til uførepensjon og AFP, og i 2011 også 
til alderspensjon på grunn av innføringa av fleksibel 
alderspensjon. Auken i tilgangen til uførepensjon 
kjem i stor grad av opphevinga av tidsavgrensa 
uførestønad. Ei mogeleg medverkande årsak til 
auken kan vera at ein del personar som før ville fått 
tidsavgrensa uførestønad, har fått uførepensjon i 
staden for arbeidsavklaringspengar. Dessutan har 
mange mottakarar av arbeidsavklaringspengar og 
som tidlegare hadde tidsavgrensa uførestønad, fått 
innvilga uførepensjon.9 I 2012 auka forventa 
pensjoneringsalder. Først og fremst på grunn av 
lågare tilgang til uførepensjon for personar over 50 
år, men også på grunn av lågare tilgang til 
alderspensjon i alder 63–66 år.

Alderspensjon og AFP stod for 0,1 år av auken i 
forventa pensjoneringsalder frå 2011 til 2012. Minka 
tilgang til uførepensjon stod for 0,4 år av auken i 
forventa pensjoneringsalder ved 18 år, og for 0,3 år 
av auken ved 50 år.

8  Ein grundig analyse av TU-ordninga finst i Bragstad (2009).
9  For utviklinga i uførepensjonen, sjå Bragstad, Ellingsen og Lindbøl 

(2012).

Forventa pensjoneringsalder  
– alderspensjon, uførepensjon og aFp
Vi kan rekna ut forventa pensjoneringsalder for 
ikkje-pensjonerte personar i ulike aldrar. Figur 5 og 6 
viser forventa pensjoneringsalder på to alderstrinn: 
18 og 50 år for perioden 2001 til 2012. Som det går 
fram av figurane, vil forventa pensjoneringsalder ved 
fylte 50 år alltid vera høgare enn forventa 
pensjoneringsalder ved fylte 18 år. Dette er fordi 
pensjonering før 50 år då ikkje vert rekna med.

I 2012 var forventa pensjoneringsalder for ein person 
på 50 år på 62,7 år, mens den for ein person på 18 år 
var 59,1 år. Av figur 5 og 6 ser vi at den forventa 
pensjoneringsalderen for kvinner på 18 år var vel eit 
halvt år lågare enn for menn, men ved 50 år litt 
høgare. Forventa pensjoneringsalder for kvinner har i 
alle år før 2011 vore lågare enn for menn. 
Pensjonsreforma har ført til at forventa 
pensjoneringsalder for kvinner ved 50 år er blitt 
høgare enn for menn. Det kjem av at kvinner i langt 
mindre grad enn menn, nyttar seg av høvet til å ta ut 
alderspensjon før 67 år.

Det var ein sterk auke i forventa pensjoneringsalder i 
2004. Dette kom av innføringa av tidsavgrensa 
uførestønad. Eit hovudmål med denne ordninga var å 

Figur 5. Forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år, kvinner og menn.
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Inntil 2007 blei alderspensjon til pensjonistar i alder 
67–69 år avkorta mot arbeidsinntekt. Forventa 
pensjoneringsalder for dei som ikkje var pensjonert 
før fylte 67 år var i desse åra 67,3 år. I 2008 blei 
avkortinga teken bort for 67-åringar og i 2009 og 
2010 for 68- og 69-åringar. Verknaden av dette var 
at forventa pensjoneringsalder for 67-åringar gjekk 
ned til 67,2 år i 2008 og 67,1 år i 2009. Dette er då 
også ei medverkande årsak til nedgangen i forventa 
pensjoneringsalder på alle aldersnivå i 2009 og 2010. 
Forventa pensjoneringsalder går ned sjølv om fleire 
over 67 år er i arbeid fordi dei kombinerer arbeid og 
pensjon.

Forventa tid som pensjonist
Ved å sjå på skilnaden i forventa levetid og forventa 
effektiv pensjoneringsalder ved 50 år, får vi eit 
anslag over forventa tid som pensjonist. Denne har 
auka monaleg frå 2001 til 2012. Auken kjem både av 
auka forventa levealder og nedgang i forventa 
effektiv pensjoneringsalder. Auken i forventa tid som 
pensjonist frå 2001 til 2012 er på om lag 3 år. 2,1 år 
kjem av auka levealder og 0,8 år av lågare 
pensjoneringsalder. Skilnaden i forventa tid som 
pensjonist mellom kvinner og menn var i 2001 4,6 
år. I 2012 har den minka til 3,2 år.

Ut frå dette materialet ser det ikkje ut til at 
tidsavgrensa uførestønad har ført til ein varig 
reduksjon i tilgangen til uførepensjon. Sjå også figur 
9 som viser at forventa prosentdel pensjonerte ved 
fylte 62 år i 2012 er 30 prosent, om lag den same 
som i 2001.

Tilhøva på arbeidsmarknaden påverkar 
pensjoneringsåtferda. Noreg var inne i ein 
høgkonjunktur frå 2003/2004 til 2008. Auken i 
etterspurnad etter arbeidskraft i denne perioden kan 
medverka til å forklara auken i forventa 
pensjoneringsalder i 2005–2007. Tilsvarande kan 
minka etterspurnad i 2009–2010 ha medverka til 
auka pensjonering.

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

Figur 6. Forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år, kvinner og menn.
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ordninga. Frå 2011 til 2012 auka forventa 
pensjoneringalder med om lag 0,1 år. Dette kjem av 
at dei som var i alder 63–66 år hadde kunna ta ut 
alderspensjon året før, mens det ikkje var slik i 2011.

pensjoneringsmønsteret
Figur 9 viser sannsynet for å vera pensjonert ved fylte 
30, 40, 50, 62 og 67 år, gitt pensjonerings mønsteret i 
det einskilde året. Tala viser sannsynet for å vera 
pensjonert rett før den fylte alderen, slik at til dømes 
pensjonering ved 67 år ikkje vert medrekna i delen som 
er pensjonert ved 67 år. Som pensjonistar reknar vi her 
med mottakarar av alderspensjon, AFP og varig 
uførepensjon. Sannsynet går ned i 2004 etter innføringa 
av tidsavgrensa uførestønad og opp igjen i 2010 etter 
innføringa av arbeidsavklaringspengar. Sannsynet for 
alt å vera pensjonert ved fylte 67 år auka sterkt i 2011.

Sjølv om folk i 2011 og 2012 tok ut pensjon tidlegare 
enn i åra før, er som tidlegare vist yrkesaktiviteten 

Forventa pensjoneringsalder  
for alderspensjon og aFp

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

Figur 7. Forventa tid som pensjonist
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Figur 8. Forventa pensjoneringsalder ved fylte 62 år. 
Berre alderspensjon og AFP
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Figur 10. Betinga sannsyn for å bli pensjonert i alder 
62–67 år. Berre alderspensjon og AFP. Prosent
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etter 50 år høgare enn nokon gong før i dei åra vi har 
tal for. Dette viser at langt fleire arbeidde ved sidan 
av pensjonen i 2011 og 2012 enn tidlegare.

Figur 10 viser det betinga sannsynet for å bli pensjo-
nert i alder 62–67 år i 2010–2012, gitt at ein ikkje er 
pensjonert før. Vi reknar her berre med alderspensjon 
og AFP. Sannsynet auka på alle alderstrinn frå 62 til 
66 år i 2011, som følgje av fleksibel pensjoneringsal-

der frå 62 år. Også i 2012 var det ein auke ved 62 år, 
mens sannsynet i alder 63–66 år gjekk ned. Dette 
kjem av at folk i denne aldersgruppa i 2011 ikkje 
hadde hatt høve til å ta ut pensjon tidlegare, mens dei 
hadde det i 2012. Vi ser også ein liten nedgang i 
pensjoneringssannsynet for 67-åringar i 2012. 
Grunnen kan vera at fleire enn før utset uttak av 
pensjon til etter 67 år.

Figur 9. Sannsynet for å vera pensjonert på ulike 
alderssteg
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tabellvedlegg

tabell 1. Forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år og fylte 62 år. Alders- og uførepensjon, AFP.

50 år  62 år 

År i alt kvinner Menn i alt kvinner Menn

2001 63,5 63,4 63,8 65,5 65,6 65,4

2002 63,5 63,3 63,7 65,4 65,6 65,4

2003 63,3 63,1 63,6 65,4 65,5 65,3

2004 63,8 63,6 64,0 65,4 65,4 65,4

2005 64,0 63,8 64,3 65,5 65,4 65,5

2006 64,1 63,9 64,4 65,5 65,4 65,6

2007 64,2 63,9 64,6 65,6 65,5 65,8

2008 64,1 63,7 64,5 65,6 65,5 65,7

2009 63,9 63,6 64,3 65,5 65,4 65,5

2010 63,7 63,4 63,9 65,3 65,2 65,5

2011 62,3 62,5 62,3 64,0 64,8 63,5

2012 62,7 62,9 62,5 64,2 64,9 63,6

Kjelde: NAV

tabell 2. Forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år og 30 år. Alders- og uførepensjon, AFP.
18 år  30 år 

År i alt kvinner Menn i alt kvinner Menn

2001 61,0 60,6 61,6 61,8 61,3 62,4

2002 60,8 60,4 61,3 61,6 61,2 62,2

2003 60,4 59,9 60,8 61,2 60,7 61,8

2004 62,1 62,0 62,3 62,8 62,6 63,0

2005 62,5 62,4 62,7 63,3 63,0 63,5

2006 62,8 62,7 62,9 63,5 63,3 63,7

2007 62,8 62,5 63,0 63,5 63,1 63,9

2008 62,3 62,1 62,6 63,1 62,7 63,6

2009 62,1 61,8 62,3 62,9 62,5 63,2

2010 60,8 60,3 61,1 61,7 61,1 62,2

2011 58,6 58,4 59,1 59,6 59,3 60,2

2012 59,1 58,8 59,4 60,1 59,7 60,5

Kjelde: NAV
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tabell 3. Forventa tid som pensjonist

i alt kvinner Menn

2001 17,7 19,8 15,2

2002 17,8 20,1 15,4

2003 18,4 20,5 16,0

2004 18,3 20,4 16,0

2005 18,2 20,3 15,8

2006 18,3 20,3 16,1

2007 18,2 20,3 15,8

2008 18,4 20,7 16,1

2009 18,9 20,9 16,6

2010 19,1 21,2 17,1

2011 20,8 22,3 18,9

2012 20,6 22,0 18,8

Kjelde: NAV og SSB. Tala for 2011 og 2012 er mellombels.

tabell 4.Forventa pensjoneringsalder ved 62 år. 
Alderspensjon og AFP.

År i alt kvinner Menn

2001 66,5 66,5 66,4

2002 66,4 66,5 66,3

2003 66,4 66,4 66,3

2004 66,3 66,4 66,2

2005 66,3 66,3 66,3

2006 66,3 66,3 66,2

2007 66,4 66,3 66,4

2008 66,3 66,3 66,3

2009 66,2 66,3 66,2

2010 66,1 66,1 66,0

2011 65,0 65,8 64,3

2012 65,1 65,8 64,4

Kjelde: NAV
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Samandrag
I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel frå NAV 
fram mot 2060. Føremålet er å synleggjere effektar av endringar i befolkningsstrukturen når 
det gjeld  tenester frå hjelpemiddelsentralane si side. Søkelys på denne aldersforskyvinga skal 
kunne bidra til å førebu formidlingsapparatet på eit press frå ei aukande mengde brukarar. Dei 
ulike ledda i formidlingsapparatet må vere dimensjonert og organisert for å kunne ta imot ein 
slik auke. Målsetjinga er aktiv deltaking og inkludering for alle.

NAV kjøper inn nye hjelpemiddel for om lag 2,6 milliardar kroner per år, og i tillegg vert det 
 formidla ei stor mengde gjenbrukte hjelpemiddel.

Framskrivingane syner at den samla brukartilgangen av hjelpemiddel ved hjelpemiddelsentra
lane og dei kommunale tenestene vil auke sterkt som følgje av aldringa i befolkninga. Dei første 
åra blir det svakare auke. Spesielt sterk auke vil vi få etter 2025 på grunn av stor auke i befolk
ninga 80 år og eldre. Vi vil få aukande brukartal spesielt i aldersgruppene 70 år og over i heile 
perioden, medan talet på brukarar i dei yngre aldersgruppene er meir stabile.

HjelpemiddelbeHov i framtida
Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060

Av Sigurd Gjerde
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innleiing – kvifor ei ny framskriving på 
hjelpemiddelområdet

Hjelpemiddelsentralane har ansvar for formidling av 
hjelpemidlar, utstyr og tenester etter brukarane sine 
behov, og dei har forvaltningsansvar for ein svært 
stor og mangfaldig hjelpemiddelpark. NAV kjøper 
inn nye hjelpemidlar for om lag 2,6 milliardar kroner 
kvart år, og i tillegg vert det formidla ei stor mengd 
gjenbrukte hjelpemidlar (sjå faktaboks om statistikk).

Denne artikkelen er ei oppdatering og vidareføring av 
artikkelen «Framtidige behov for hjelpemiddel», i 
Arbeid og velferd nr 2, 2007. Da skisserte vi korleis 
talet på brukarar ved hjelpemiddelsentralane vil kunne 
utvikle seg fram mot 2030. Vi vil her utvide horison-
ten heilt fram til 2060. Det blir nytta nye og oppdaterte 
befolkningsframskrivingar, og det blir teke omsyn til 
endringar som har skjedd på hjelpemiddelområdet, i 
regelverket og i administrative ordningar.

Føremålet er å få fram effektar av endringar i befolk-
ningsstrukturen når det gjeld tenester frå hjelpemiddel-
sentralane si side. Ein stor del av brukarane ved hjelpe-
middelsentralane kvart år er over 70 år. Den samla 
tilgangen av brukarar til hjelpemiddelsentralane og dei 
kommunale tenestene knytte til hjelpemiddel vil auke 
sterkt som følgje av aldringa i befolkninga. Merksemd 
på denne aldersforskyvinga skal kunne medverke til å 
førebu formidlingsapparatet på eit press frå ei aukande 
mengde brukarar. Dei ulike ledda i formidlingsapparatet 
må vere dimensjonert og organisert for å kunne ta imot 
ein slik auke. Dette vil vere viktig med tanke på målet 
om aktiv deltaking og inkludering i samfunnet også for 
personar med funksjonsvanskar.

data og metode
Vi har i denne samanhengen henta data frå to kjelder. 
Som grunnlag for folketalsutvikling har vi nytta 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine framskrivingar for 
folketalet i dette hundreåret. Når det gjeld talet på 
hjelpemiddelbrukarar, har vi teke ut statistikk i NAV 
sin database for aktivitet ved hjelpemiddelsentralane.

SSB sine framskrivingar for folketalsutvikling 
framover bygger på bestemte føresetnader for talet 

Definisjonar og forklaringar
Nedsett funksjonsevne – kan forståast som eit mis
forhold mellom individet sine føresetnader og omgjevn
aden sine krav. Funksjonsnedsetting kan vere av fysisk, 
psykisk eller sosial art. (Sjå elles drøftingar omkring 
definisjonane i NOU 2001: 22 Fra bruker til borger, og i 
NOU 2010: 5, Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering).

Grunnlag for stønad til hjelpemiddel – personar som 
på grunn av sjukdom, skade eller lyte har vesentleg og 
varig innskrenka alminneleg funksjonsevne har rett til 
stønad når det blir rekna som nødvendig og tenleg for å 
betre evna til ha arbeid eller å klare gjeremål i dagleglivet.

Hjelpemiddel – Ein gjenstand som reduserer eit praktisk 
problem (NOU 2010: 5).

registrerte hjelpemiddelbrukarar – alle som på eit 
tidspunkt har eit aktivt lån av hjelpemiddel, uavvhengig 
av når dei har fått dei.

betente hjelpemiddelbrukarar – alle som i løpet av ein 
tidsperiode, vanlegvis eit år, har fått låne hjelpemiddel.

på fødslar, gjennomsnittleg levealder, innvandring og 
utvandring. For kvar av desse variablane er det gjort 
analysar som bygger på utviklinga dei siste åra og 
endringstendensar som allereie er i gang. SSB har 
utarbeidd framskrivingane i tre alternativ for kvar av 
variablane, høg, middels og låg. I denne samanhen-
gen har vi nytta middels-alternativet for alle dei 
nemnde variablane.

Om vi kjem lenger utover i tid, så vil avstandane 
mellom alternativa kunne bli stor. Usikkerheita vert 
naturleg nok større desto fleire år framover som 
framskrivingane gjeld.. Vi har her gjort framskrivin-
ga til 2060. Dette er nok problematisk nettopp på 
grunn av usikkerheten ved framskrivingar så langt 
fram i tida. På den andre sida kan det vere nyttig å 
synleggjere noko av det framtidige behovet for 
ressursinnsats på dette området, også på lang sikt 
utover dei første 20 åra.

Data for talet på hjelpemiddelbrukarar er henta frå 
hjelpemiddelsentralane sitt datasystem. Dette er eit 
system som står for ein omfattande logistikk ved 
hjelpemiddelforvaltninga, som innkjøp, utlån, 
gjenbruk og lagerhald. Det er også eit register over 
brukarar ved sentralane. I systemet blir det generert 
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formidling av hjelpemiddel  
– ein viktig del av velferdssamfunnet
Om lag 2,6 prosent av befolkninga lånte eit eller fleire 
hjelpemiddel frå NAV i 2012. Tabell 1 syner at ein stor 
del av desse brukarane er over 70 år. I 2012 var denne 
prosentdelen på 61,4 prosent. Blant dei viktigaste 
hjelpemiddeltypane er dei som er for personar med 
problem med rørsle og mobilitet. Det kan vere rullestol, 
andre ganghjelpemidlar, og mange ulike typar spesial-
utstyr for å kunne klare seg i eige hushald, eller for å 
kunne bli pleidd av andre i heimen. Andre typiske 
hjelpemiddelgrupper er dei for personar med syns- og 
høyrsleproblem. Teknologibaserte hjelpemidlar, 
datautstyr med vidare, har lenge vore eit viktig område, 
og det kan nyttast innanfor ulike former for funksjons-
problem. Tradisjonelt er det dei yngre brukarane som 
nyttar databaserte hjelpemiddel. Stønaden til dette har 

sentral statistikk basert på alle fylkesvise registrerin-
gar. Vi har her nytta informasjon om dei brukarane 
som har lånt eit eller fleire hjelpemiddel i løpet av 
året 2012.

Vi har delt inn både folketalet og hjelpemiddelbruka-
rane i aldersgrupper, kvar på 10 årsklassar. I tabell 1 
er kvar aldersgruppe av hjelpemiddelbrukarar rekna i 
prosent av folketalet i tilsvarande gruppe. I brukar-
framskrivingane er desse prosentdelane vidareførte 
for alle dei åra vi har teke med.

Hjelpemiddelsentralar
Hjelpemiddelsentralane vart i 1995 overført frå fylkes
kommunane til trygdeetaten, og har vore ei spesialte
neste i NAV sidan 2006. Formidling av hjelpemidlar for 
personar med funksjonsvanskar er ei stor verksemd. 
Det er ein hjelpemiddelsentral i kvart fylke, med unntak 
av Akershus og Oslo, som har ein felles sentral.

Kommunehelselova pålegg kommunane å ha eit rehabili
teringstilbod til innbyggarane. Gjennom forskrift om habili
tering og rehabilitering (2001) har kommunane eit ansvar i 
hjelpemiddelsaker. Kommunane skal vere førstelinete
neste og koordinerande instans for dei behova for tiltak 
som brukaren måtte ha. Dei skal syte for nødvendige hjel
pemidlar og legge til rette miljøet kring den enkelte brukar. 
Hjelpemiddelsentralane har i dei fleste tilfelle ei rolle som 
andrelinjeteneste, og skal støtte opp med kompetanse, 
produktkunnskap og eventuelle spesialtilpassingar av 
hjelpemidlar og tiltak. Hjelpemiddelsentralane skal støtte 
kommunane på område der dei ikkje har tilstrekkeleg 
kompetanse sjølv. Brukarane skal få det same tilbodet og 
bli møtt av kompetente fagfolk, uavhengig av bustad.

Hjelpemiddelsentralane er tverrfaglege ressurs og kompe
tansesentra på hjelpemiddeltiltak og fysisk tilrettelegging 
for personar med funksjonsvanskar. Dei skal bidra til heil
skaplege problemløysingar i heim, skule, arbeid og fritid, 
og dei skal ha kompetanse på produkt og løysingar, og 
korleis hjelpemidlar og ergonomiske tiltak kan kompen
sere og avhjelpe funksjonstap. Hjelpemiddelsentralane har 
i tillegg eit overordna ansvar for forvaltning av hjelpemid
delparken, sortimentstyring, og for å få til ei god utnytting 
av samfunnet sine ressursar ved størst mogeleg gjenbruk 
av  hjelpemidlar.

Hjelpemiddelstatistikk for 2012
(Innkjøp gjeld berre det som er finansiert gjennom NAV)

Innkjøp nye hjelpemiddel kvart år totalt:  
Omlag 2,6 milliardar kroner

Innkjøp hovudhjelpemiddel, dvs. hjelpemiddel utanom 
ekstra deler og tilbehør: Omlag 2,0 milliardar kroner

Verdi av utlånte hovudhjelpemiddel kvart år:  
Omlag. 2,8 milliardar kroner

Verdi av gjenbruk hovudhjelpemiddel kvart år:  
Rekna til omlag 770 millionar kroner

Tal på registrerte brukarar ved hjelpemiddelsentralane: 
Om lag. 400 000 personar, tilsvarande omkring  
8 prosent av folketalet

Tal på betente brukarar i 2012: 129 890 personar.

Tal på andre brukarkontaktar årleg, som service, 
 rådgjeving og anna i 2012: 36 952 personar.

Regelendringar dei siste åra
2003 Overføring av behandlingshjelpemiddel til 
 helseføretak

2004 og 2005 Ein del hjelpemiddel og utstyr tekne ut  
av stønadsordninga.

2010 Avvikling av tilskot til standard datautstyr

2012 Ein del små og rimelege hjelpemiddel tekne ut  
av stønadsordninga

2012. Ein del hjelpemiddel til trening og aktivitet,  
som ikkje er spesielt produsert for personar med 
 funksjonsvanskar er tekne ut av stønadsordninga.
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varige strukturelle endringar i befolkninga.  
Konsekvensar på velferdsområda
Befolkninga er i ferd med å bli eldre. Den såkalla 
eldrebølgja vil komme for fullt om nokre få år. Den 
delen av befolkninga som er 70 år og eldre vil auke 
sterkt. Denne endringa er ikkje ei bølgje, i den 
forstand at det vil «normalisere» seg igjen etter ein 
periode. Det er derimot ei varig strukturell endring i 
befolkninga. Denne aldersforskyvinga vil forsterke 
seg, og bli den nye normalsituasjonen heile dette 
hundreåret.

Figur 1 syner folketalsutvikling fram mot 2060, med 
dei føresetnadene som ligg i SSB sine prognosar, 
middelalternativet. Den syner ei bratt stigning i 
folketalet fram mot 2035, og sidan ei viss utflating. 
Vi kan vere oppe i 6 millionar innbyggarar allereie 
før 2030. Figur 2 fordeler utviklinga på grovt inndel-
te aldersgrupper. Aldersgruppa 19 – 66 år har sterk 
stigning dei første åra, og sidan meir moderat auke. 
Gruppa 67 år og over har ein jamnare vekst, og den 
vil halde fram heile denne framskrivingsperioden. 
Framskrivingane er likevel usikre, og vil vere meir 
usikre desto lengre fram vi kjem.

likevel blitt avgrensa dei siste åra, ut frå at standard 
datautstyr har blitt vanleg i bruk blant alle grupper i 
befolkninga, og at dette ikkje kan reknast som ekstraut-
gift på grunn av funksjonsproblem. Stønaden avgrensar 
seg til utstyr og programvare som er spesielt utvikla for 
og tilpassa personar med funksjonsvanskar.

Folketrygdlova gir heimel for stønad til betring av 
funksjonsevna, til å skaffe eller halde på arbeid, til å 
ta utdanning eller til dagleglivet. Føremålet er å 
finansiere stønad til hjelpemiddel som kan vege opp 
for følgjene av funksjonsnedsetjing. Ein skal kunne 
yte stønad som bidrar til aktiv deltaking og inklude-
ring på alle område i samfunnet, og redusere risiko 
for utstøyting og isolering.

Stønadsreglane skil i liten grad mellom aldersgrupper, 
og heller ikkje mellom diagnosegrupper. Funksjonsev-
na må vere nedsett på grunn av sjukdom, skade eller 
lyte, og den må vere vesentleg og varig redusert. Med 
varig meiner ein til vanleg om lag 2 – 3 år, bortsett frå 
tilfelle der hjelpemiddel er nødvendig for pleie mot 
slutten av livet. Så lenge nedsett funksjonsnivå i 
forhold til krav i omgivnaden er dokumentert, kan det 
ytast stønad til dei hjelpemidla som er nødvendig. 
Desse vert vanlegvis finansierte fullt ut.

tabell 1. Talet på brukarar med utlån i 2012, prosentdel av desse i kvar aldersgruppe, og brukarane som 
prosentdel av befolkninga i same aldersgruppe. 

 
aldersgruppe

tal på brukarar med utlån i 2012 
del i kvar aldersgruppe

prosent
del ibefolkninga

prosent

0–9 år 5 040 3,9 0,82

10 – 19 år 8 222 6,3 1,29

20 – 29 år 3 442 2,6 0,53

30 – 39 år 3 676 2,8 0,54

40 – 49 år 6 313 4,9 0,87

50 – 59 år 8 897 6,8 1,42

60 – 69 år 14 561 11,2 2,72

70 – 79 år 22 692 17,5 7,63

80 – 89 år 41 370 31,8 22,78

90 år og over 15 678 12,1 39,25

Sum 129 891 100,0 2,61

Kjelde: NAV
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figur 1 Framskriving av folketal samla og i kvar aldersgruppe fram til 2060
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figur 2. Framskriving av folketal i aldersgruppene 60 år og over fram til 2060

Kjelde: SSB

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

2
0

0
7

 

2
0

0
9

 

2
0

11
 

2
0

1
3

 

2
0

1
5

 

2
0

1
7

 

2
0

1
9

 

2
0

2
1

 

2
0

2
3

 

2
0

2
5

 

2
0

2
7

 

2
0

2
9

 

2
0

3
1

 

2
0

3
3

 

2
0

3
5

 

2
0

3
7

 

2
0

3
9

 

2
0

4
1

 

2
0

4
3

 

2
0

4
5

 

2
0

4
7

 

2
0

4
9

 

2
0

5
1

 

2
0

5
3

 

2
0

5
5

 

2
0

5
7

 

2
0

5
9

 

Fo
lk

et
al

 o
ve

r 6
0

 å
r 60 - 69 år 

70 - 79 år 

80 - 89 år 

90 år og over 



107

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2013
//   Hjelpemiddelbehov i framtida

ve, men vi vil etter alt å dømme også framover vere 
avhengig av arbeidsinnvandring.

Prognosane for gjennomsnittleg levealder vert også 
oppjustert. Berre i tidsrommet frå 2000 til 2012 har 
gjennomsnittleg levealder auka med nesten 2 år. I 
Statistisk Sentralbyrå sine framskrivingar, mellomal-
ternativet, aukar levealder for menn frå 79 år i dag til 
om lag 83 år i 2050, og for kvinner frå om lag 83 år i 
dag til om lag 88 år i 2050. Sjølv med ei befolkning 
som er friskare i høg alder, så vil dette bidra til å 
auke presset på velferdsordningane.

brukarutvikling frå i dag til 2060
Med aukande folkemengd og ikkje minst ein høgare 
prosentdel eldre i samfunnet vil det etter kvart bli langt 
fleire personar med funksjonsvanskar, som vil kunne ha 
behov for hjelpemiddel. Under dei føresetnadene som 
er nemnd under avsnittet om metode, vil talet på 
brukarar kvart år som låner eit eller fleire hjelpemiddel 
kunne utvikle seg som det går fram av figur 3.

I figur 2 er det berre teke med aldersgruppene frå 60 
år og eldre. Den syner ei sterk og langvarig auke i 
folketalet i desse aldersgruppene, og alle desse 
aldersgruppene aukar samtidig.

I Perspektivmeldingen 2013 (Meld.St. 12, 2012–
2013) er endringa i aldersstrukturen ein av fleire 
sentrale føresetnader for planlegging av offentleg 
politikk dei neste 50 åra, og ei hovudutfordring for 
planlegging og finansiering av ein velferdsstat, som 
også i framtida skal ivareta alle innbyggarar. Aldrin-
ga i populasjonen vil forskyve talet på folk i pen-
sjonsalder i høve til folk i arbeidsdyktig alder, frå om 
lag 2 av 10 i dag, til om lag 4 av 10 om 50 år.

Aldringa skriv seg for ein stor del tilbake til dei høge 
fødselstala etter 2. verdskrig. Vidare er netto inn-
vandring ein vesentleg faktor. I dag har vi spesielt 
sterk arbeidsinnvandring frå europeiske land. Inn-
vandring frå Asia og Afrika har også til tider vore 
stor. Framtidig innvandring er vanskeleg å framskri-

figur 3. Framskriving av talet på hjelpemiddelbrukarar samla og i kvar aldersgruppe fram til 2060.
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er mindre for desse enn for gruppa 80 – 89 år. Vi har 
allereie lenge hatt ein auke i folketalet i aldersgruppa 
60 – 69 år. Dette gir likevel berre små utslag i talet på 
hjelpemiddelbrukarar i den aldersgruppa.

I tabell 2 har vi oppsummert framskrivingane med eit 
estimert tal på brukarar nokre bestemte år framover, 
kor mykje auken frå 2012 vil vere, og den prosentde-
len av brukarane som er 70 år og eldre.

tabell 2. Framskriving av talet på brukarar som årleg 
låner hjelpemiddel 

 
 
År

tal på 
brukarar, 

anslag

auke frå 2012
prosent

del som er
70 år og eldre 

prosent

2012 129 891 61,4

2015 134 900 3,8 61,4

2020 146 000 12,7 62,9

2025 162 000 25,0 65,1

2030 185 000 43,0 68,2

2040 226 000 74,0 72,9

2050 260 000 100,0 75,8

2060 289 000 122,0 77,5

Kjelde: NAV

Prosentdelen i kvar aldersgruppe i befolkninga som 
får hjelpemiddel kvart år er halde konstant (jfr. tabell 
1). Det samla talet på brukarar vil då vere på om lag 
146 000 i 2020 og om lag 185 000 i 2030. Auken i 
talet på brukarar vil halde fram heile den perioden vi 
har framskriving for.

I figur 4 er aldersgruppene blant hjelpemiddelbrukarane 
sett opp kvar for seg. Den syner korleis dei ulike 
aldersgruppene vil påverke brukarsamansetjinga for 
kvart år framover. Det samla talet på brukarar aukar, og 
dei eldre aldersgruppene står for så godt som heile 
auken. Det mest slåande er auken i talet på brukarar i 
aldersgruppa 80 – 89 år. I denne aldersgruppa er det ein 
stor del av samla populasjon som blir hjelpemiddelbru-
karar. Fram til no, og i 3–4-år til vil folketalet i denne 
aldersgruppa ha ein svak nedgang. Først etter 2025 vil 
den store auken for denne gruppa komme for fullt, og 
denne auken vil vere svært serk. Fram mot 2035 vil vi 
ha nær dobling av talet på brukarar over 80 år.

Aldersgruppa 70 – 79 år er også i stor grad hjelpemid-
delbrukarar. For desse vil vi allereie frå og med dette 
året sjå ein svak auke, medan den største auken kjem 
frå 2015. Men utslaget i mengd hjelpemiddelbrukarar 

figur 4. Framskriving av talet på brukarar som får hjelpemiddel kvart år, for kvar aldersgruppe, fram til 2060.
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Aldringa fører med seg ein betydeleg vekst i talet på 
personar med funksjonsvanskar, som i varierande 
grad vil ha behov for hjelpemidlar. Framskrivingane 
kan tyde på at vi, med tilsvarande stønadsreglar og 
sortiment som i dag, kan ha ei mengd brukarar dei 
neste åra framover som vist i tabell 2. Aldersprofilen 
vil likevel endre seg til ei langt større overvekt av 
eldre brukarar. Oppgåvene knytte til daglegliv, pleie 
og omsorg vil naturleg nok bli langt større enn i dag.

Det er avgjerande viktig at dei ulike instansane i 
velferdssamfunnet er førebudde på denne endringa i 
befolkninga, og eit aukande press på dei ulike ordnin-
gane. Det er eit stort politisk ansvar. I vårt tilfelle gjeld 
dette dei instansane som formidlar hjelpemiddel. Både 
kommunane og hjelpemiddelsentralane må vere 
dimensjonert for å kunne ta i mot auka tilgang. 
Oppgåvene med å legge til rette bustader og miljø 
elles krev kompetanse på bruk av hjelpemiddel. Med 
fleire brukarar vil også oppgåvene med service, 
vedlikehald og oppfølging auke vesentleg.

Innsatsen med å bidra med hjelpemiddel, tilpassingar 
og tiltak for å få flest mogeleg av dei yngre med 
funksjonsvanskar i arbeid eller utdanning vil vere 
like viktig som før. Talet på unge hjelpemiddelbru-
karar vil ikkje gå ned, men kunne vere meir stabilt. I 
ein situasjon der det samla sett blir relativt færre 
personar i yrkesaktiv alder vil det bli viktigare enn 
før å få flest mogeleg ut i arbeid, med dei tilpassinga-
ne som måtte vere nødvendig.

Utgiftsnivået på dette området vil ha samanheng med 
i kva grad ressursinnsats og dekningsgrad for kvar 
brukar skal vere tilnærma som i dag. Med uendra 
regelverk for stønad vil ein auke i talet på brukarar 
naturleg nok føre til auke i utgifter til hjelpemiddel. 
Sjølv med ein høg grad av gjenbruk i mange hjelpe-
middelgrupper vil det likevel bli behov for omfattan-
de innkjøp av nye hjelpemidlar.

Sidan førre framskriving i 2007, er talet på hjelpemid-
delbrukarar med utlån redusert frå 150 875 i 2006 til 
129 890 i 2012. Det er ein reduksjon på 13,9 prosent.

Framskrivinga frå 2007 anslo at talet på brukarar i 
2012 kunne vere på om lag 156 400, det vil seie ein 
auke på 3,7 prosent frå 2006. Samla sett vil den 
demografiske faktoren ikkje forklare reell nedgang i 
talet på brukarar. Nedgang i talet på brukarar over 80 
år har omtrent tilsvarande vekst i andre aldersgrupper.

Årsaka til overestimeringa skuldast i hovudsak regel-
verksendringar. Ein del hjelpemiddelgrupper er tekne ut 
av sortimentet dei siste åra, eller har fått innskrenka 
stønadsvilkår. Eit døme er bortfall av tilskotet til 
standard datautstyr. Dette utstyret gjekk ofte til brukarar 
som ikkje nytta andre hjelpemiddel. Det same kan vere 
tilfelle ved andre regelendringar, (sjå tekstboks). Talet 
på brukarar årleg som får utlån har på grunn av dette 
blitt redusert dei siste åra. Grunnlagsmaterialet for 
framskrivingane ser difor annleis ut no enn i 2007. 
Framskrivingane i denne artikkelen har difor ei viss 
nedjustering av dei resultata vi hadde i 2007, når det 
gjeld talet på brukarar årleg framover.

Dei reelle behova for hjelpemiddel og tilrettelegging 
blir likevel ikkje redusert. Om vi endrar på stønads-
reglar og administrative ordningar, vil det i befolk-
ninga likevel vere svært mange menneske med ulike 
behov for bistand.

Samfunnsmessige konsekvensar
Aldringa i befolkninga vil vere merkbar i heile 
samfunnet, på alle sektorar. Det er ein av hovudføre-
setningane for langsiktig samfunnsplanlegging. Ikkje 
minst når det gjeld utbygging og organisering av 
helse- og omsorgstenestene er omsynet til ein eldre 
befolkning vere den viktigaste faktoren. Formidling 
av hjelpemiddel utgjer berre ein mindre del av dette.
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Dei regionale forskjellane i landet er ei interessant 
problemstilling,som krev ein eigen analyse. Veksten i 
folketalet fordeler seg skeivt, storbyområda får ein stor 
del av veksten, medan distrikta får ein mindre del eller 
ingen vekst. Aldringa i befolkninga vil likevel vere 
merkbar i alle regionar. På hjelpemiddelområdet vil 
belastinga med høge tal på nye brukarar slå ujamt ut 
blant fylka. Fylke med storbyområde vil kunne få eit 
sterkare press relativt sett enn det vi har på nasjonalt 
nivå. I denne omgang har vi ikkje teke med framskri-
vingar på fylkesnivå.
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Andre faktorar vil også påverke utgiftsnivået i ein 
situasjon der presset på ordningane aukar. Nye 
generasjonar eldre brukarar vil kunne stille større 
krav til aktivitet og deltaking enn tidlegare. Aukande 
levealder vil også kunne bety at helsesituasjonen på 
kvart alderstrinn til ein viss grad blir betre enn før, 
og at mange av brukarane vil vere relativt friske og 
aktive.

Aukande levealder er gjerne eit resultat av betre 
folkehelse. Gjennomsnittleg vil folk vere friskare i 
høgare alder. Alderdomsplagene fører med seg 
varige funksjonsvanskar, og behov for hjelpemiddel 
og tiltak. Om plagene først melder seg i høgare alder 
enn før, vil det kunne dempe presset på velferdsord-
ningane generelt, og dermed også på hjelpemiddel-
formidlinga. Men sjølv om lettare eller meir alvorle-
ge plager melder seg seinare, så vil vi likevel få eit 
høgt tal personar med behov for hjelp i ulike former. 
Med det høge talet på eldre som kan forventast 
framover vil det vere viktig med hjelpemiddel og 
tiltak for at brukarane skal kunne bu lengst mogeleg 
heime. Omfattande investering i dette vil kunne vere 
eit alternativ til institusjonsplassar og trygdebustader.
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