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Utviklingen på arbeidsmarkedet

Sammendrag
Gjennom 2010 tok den økonomiske veksten seg opp både internasjonalt og i Norge, etter resesjonen i 2009. Veksten i 
norsk økonomi var sterkere i andre halvår enn i første halvår. Dette førte til en bedring på arbeidsmarkedet, ved at både 
arbeidsledigheten og sysselsettingen stabiliserte seg. Fra slutten av 2010 og de første månedene i 2011 har bedringe n på 
arbeidsmarkedet fortsatt. Justert for sesongvariasjoner har summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere nå gått 
ned fem måneder på rad, og var i april 6 800 lavere enn i november. Samtidig vokser tilgangen på ledige stillinger, 
særlig rettet mot ingeniør- og ikt-fag, bygge- og anleggsyrker og industriyrke r. Dette viser at etterspørselen etter ar-
beidskraft er økende, og sysselsettingen har også steget med 25 000 det siste året. 

Selv om ledigheten nå faller og sysselsettingen stiger, fortsetter yrkesdeltakelsen å gå ned. I første kvartal i år var 
70,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år med i arbeidsstyrken, en nedgang på 0,9 prosentpoeng i forhold til 
første kvartal i fjor. Dette henger sammen med den svært store befolkningsveksten vi nå har. Det siste året har befolk-
ningen i yrkesaktiv alder økt med 62 000 personer, mens arbeidsstyrken har økt med 14 000 personer. Det er altså 
fortsatt en økende andel av befolkningen som står utenfor arbeidslivet. Denne utviklingen må blant annet sees i 
sammenh eng med at det er for de yngste og de eldste aldersgruppene blant de yrkesaktive at befolkningen øker mest, og 
det er disse gruppene som har lavest yrkesdeltagelse.

Høstens bedriftsundersøkelse viser at bedriftene nå er mer optimistiske enn de var for ett år siden, og tyder på at 
sysselsettingsveksten vil ta seg opp i tiden framover. Ordretilgangen innen industrien og bygge- og anleggsnæringen 
har også tatt seg klart opp og peker mot økt aktivitet i disse to næringene framover. Anslagene for oljeinvesteringene for 
2011 tyder på at disse vil øke, noe som vil bidra positivt for industrien. 

Samtidig var veksten i flere land svært høy i 2010, noe som må sees i sammenheng med nedgangen året før. Dette 
bidro til økt norsk eksport og at prisen på råvarer vi eksporterer gikk opp. NAV venter at veksten i verdensøkonomien 
vil gå noe ned, blant annet på grunn av store innstramminger i de offentlige budsjettene i flere land. Vi venter imidlertid 
at økt innenlandsk etterspørsel vil bidra til at veksten i norsk økonomi tar seg ytterligere opp. Dette vil også føre til økt 
etterspørsel etter arbeidskraft, og vi venter at sysselsettingen vil øke med 1,6 prosent i 2011 og 1,8 prosent i 2012. 

Vi venter samtidig at den sterke befolkningsveksten fortsetter, og anslår at arbeidsstyrken vil vokse med 1,2 prosent i 
2011 og 1,6 prosent i 2012. Dette gjør at vi forventer en moderat nedgang i arbeidsledigheten både i år og neste år. NAV 
anslår at det i gjennomsnitt vil være registrert 68 000 helt ledige i 2011 og 65 000 i 2012. Arbeidsledigheten vil da ut-
gjøre henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Klart fall I ledIgheten

Ved utgangen av april var 72 000 personer registrert som 
helt ledige hos NAV. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeids-
styrken. Ledigheten har falt med 6 300 personer (- 8 %) 
siden april i fjor, halvparten av denne nedgangen skyldes 
færre permitterte. Etter at arbeidsledigheten var relativt 
stabil gjennom 2010, har vi nå fått et markert skifte på 
arbeidsmarkedet, og ledigheten har falt fem måneder på 
rad. 

I løpet av april ble det 400 flere helt ledige, når vi juste-
rer for normale sesongsvingninger. Denne økningen må 
imidlertid sees i sammenheng med at det ble færre tiltaks-

deltakere. Påsken gjør også at de sesongjusterte tallene 
for mars og april er noe mer usikre enn de øvrige måne-
dene. Summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere 
falt med 1 200 personer i april, og har falt med 6 800 per-
soner siden november. Nedgangen henger sammen med at 
det nå kommer langt færre nye arbeidssøkere enn det som 
var tilfellet i fjor. Korrigert for sesongvariasjoner, var det 
i april om lag 160 færre nye arbeidssøkere som registrerte 
seg hos NAV per virkedag enn det som var tilfellet i 
novemb er, og sett i forhold til våren 2009 er det en ned-
gang på mer enn 200 nye arbeidssøkere per virkedag. 
Samtidig ser vi også at etterspørselen etter arbeidskraft er 
i ferd med å ta seg opp, ved at tilgangen på nye ledige 
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stillinger øker. Dette bidrar både til at færre mister jobben 
i utgangspunktet, og at det blir enklere for de arbeidsledig e 
å komme tilbake i arbeid. 

Som vi ser i figur 1 viser også Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftsundersøkelse (AKU) samme utvikling i 
ledighete n, med en klar nedgang fra november i fjor og 
inn i 2011.

flere SySSelSatte
I 2010 stabiliserte altså arbeidsledigheten seg, og det har 
vært en klar nedgang så langt i 2011. Fallet i sysselsettin-
gen stoppet også opp i 2010, og fra andre kvartal har 
sysselsetting en økt når vi justerer for normale sesong-
svingninger (figur 2). I fjerde kvartal 2010 var det 13 000 
flere sysselsatte enn i første kvartal, og sysselsettings
veksten var størst innen helse- og sosialtjenester hvor det 
ble 11 000 flere sysselsatte. Samtidig har sysselsettingen 
begynt å øke i industrien og bygge- og anleggsnæringen, 
hvor det til sammen ble om lag 10 000 flere sysselsatte i 
denne perioden. Innen forretningsmessig tjenesteyting og 
innen varehandelen har derimot sysselsettingen fortsatt å 
gå noe ned. 

Selv om sysselsettingen har begynt å øke, er det fortsatt 
30 000 færre sysselsatte enn det var i tredje kvartal 2008, 
før sysselsettingen begynte å falle. Sysselsettingen har 
falt mest innen industrien hvor det er blitt 21 000 færre 
sysselsatte. Dernest har nedgangen vært størst for vare-
handelen og forretningsmessig tjenesteyting. Til sammen 
var det 56 000 færre sysselsatte i disse tre næringene i 
fjerde kvartal 2010 enn det var i tredje kvartal 2008. 
Innen helse- og sosialtjenester har derimot sysselsettingen 
økt med 33 000 i den samme perioden. 

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse 
(AKU) viser også at sysselsettingen har begynt å øke. I 
første kvartal i år var det 25 000 flere sysselsatte enn i 
første kvartal i fjor, ifølge AKU. Det er særlig for kvinner 
at sysselsettingen øker. Blant personer i alderen 20 –29 år 
har det blitt 17 000 flere sysselsatte det siste året, og i 
denne aldersgruppen er det for menn at sysselsettingen 
har økt mest. Også for de over 60 år har sysselsettingen 
økt, og her har sysselsettingsveksten vært like stor for 
kvinner og menn. 

lavere yrKeSdeltaKelSe
Selv om sysselsettingen har økt det siste året, er yrkes-
deltakelsen fortsatt fallende. Ifølge AKU økte antall per-
soner i arbeidsstyrken med 14 000 fra første kvartal 2010 
til første kvartal 2011, mens befolkningen i yrkesaktiv 
alde r økte med hele 62 000 personer. Yrkesdeltakelsen falt 
dermed 0,9 prosentpoeng i løpet av denne perioden, fra 
71,8 til 70,9 prosent.

Det var blant menn at yrkesdeltakelsen falt mest (figur 3), 
og særlig gjaldt dette de under 20 år. For menn i slutten av 
20-årene var det derimot en klar økning i yrkesdel takelsen, 
mens den gikk klart ned for menn i 40-årene og de i siste 
halvdel av 50-årene. For kvinner var endringen i den sam-
lede yrkesdeltakelsen langt mindre, men også her var det 
stor forskjell på ulike aldersgrupper. For de aller yngste gikk 
yrkesdeltakelsen klart ned også for kvinner, mens den økte 
for de mellom 20 og 24 år og for de eldste aldersgruppene.

For de over 55 år ser vi at yrkesdeltakelsen faller klart 
for menn, mens den øker for kvinner. Avkortingen av 
alderspens jon ved arbeidsinntekt har gradvis blitt fjernet 
for personer mellom 67 og 70 år i perioden fra 2008 til 
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Figur 1. 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, summen 
av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere og 
arbeidsledige ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse. 
Sesongjusterte tall. Januar 2001 – april 2011.
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Figur 2. 
Utviklingen i antall sysselsatte personer ifølge 
nasjonalregnskapet. Sesongjusterte tall.  
1. kvartal 2001 - 4. kvartal 2010.
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2010. Dette vil trolig påvirke yrkesdeltakelsen for denne 
aldersgruppen ved at det blir mer attraktivt å jobbe. Det 
siste året har likevel yrkesdeltakelsen gått noe ned for 
menn over 65 år, mens den har økt klart for kvinner. 

færre nye arBeIdSSøKere
Tilgangen av ordinære arbeidssøkere 1 per virkedag har nå 
falt de siste fem månedene, justert for normale sesong-
variasjoner (figur 4). I april var tilgangen på 780 ordinære 
arbeidssøkere per virkedag, som er den laveste tilgangen 
av nye arbeidssøkere siden september 2008. Sammen-
lignet med april i fjor har tilgangen på nye arbeidssøkere 
falt med 15 prosent. 

Også blant de helt ledige har det vært en nedgang i 
antalle t nye arbeidssøkere. Ved utgangen av april var det 
10 400 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under 
fire uker. Dette er en nedgang på 12 prosent sammen lignet 
med april i fjor. Det er særlig blant personer med bak-
grunn fra kontorarbeid (-26 %), industriarbeid (-25 %), og 
reiseliv og transport (-25 %) at det nå er færre nye helt 
ledig e. Innen undervisningsarbeid (37 %) har det derimot 
vært en kraftig økning i antallet helt ledige som har vært 
arbeidssøkere i under fire uker.

flere nye ledIge StIllInger
Etter å ha holdt seg relativt stabil gjennom 2010, har 
tilgange n på nye ledige stillinger økt klart de siste 
måneden e, når vi justerer for normale sesongsvingninger 

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

(figur 4). Det lyses nå ut om lag like mange nye stillinger 
per virkedag som under våren 2009, og flere enn det som 
var tilfellet gjennom fjoråret. At tilgangen på ledige 
stillinge r nå har økt, viser at etterspørselen etter arbeids-
kraft har tatt seg opp. 

Når vi ser på hvilke yrker som etterspørres, er det sær-
lig yrker innen industrien og bygge- og anleggsnæringen 
som opplever en kraftig vekst. I tremånedersperioden fra 
februar til april i år ble det utlyst henholdsvis 27 og 25 
prosent flere nye stillinger innen bygge og anleggsarbeid 
og industriarbeid enn det som var tilfellet i tilsvarende 
periode i fjor (se figur 5). Ingeniør og iktfag har hatt den 
største økninge n i antallet nye ledige stillinger, med en 
vekst på 28 prosent. Mange av disse stillingene vil også 
være i industrie n og bygge- og anleggsnæringen, men 
dette er yrkesgrupper som også etterspørres i flere andre 
næringe r.

Innen butikk- og salgsarbeid var det derimot en ned-
gang i tilgangen på ledige stillinger på 20 prosent i samme 
periode. Selv om det var en klar vekst i privat konsum 
gjennom fjerde kvartal, har utviklingen så langt i år vært 
svak. Dersom veksten i konsumet igjen tar seg opp, er det 
grunn til å tro at også tilgangen på ledige stillinger innen 
butikk- og salgsarbeid vil ta seg opp i tiden framover.

StørSt nedgang I ledIgheten for 
IngenIører og IndUStrIarBeIdere
Det siste året har ledigheten falt mest for personer med 
bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid (se 
figu r 6). Ved utgangen av april var det 19 prosent færre le-
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dige med bakgrunn fra denne typen yrker enn for ett år 
side n. Også innen bygge- og anleggsarbeid har det vært en 
betydelig nedgang i ledigheten (14 %). Som vi ser i figur 5, 
er dette også de tre yrkesgruppene hvor økningen i antallet 
nye ledige stillinger har vært størst det siste året. Samtidig 
har antallet helt permitterte falt med nesten 3 200 personer, 
noe som forklarer halvparten av nedgangen i antallet helt 
ledige. Innen industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid 
har det blitt 2 000 færre helt permitterte. Den økte aktivi-
teten i bygge- og anleggsnæringen og industrien har altså 
både gitt færre permitteringer, og dermed færre nye 
arbeidsledig e, samtidig som den har ført til økt etter spørsel 
etter ny arbeidskraft, noe som gjør det lettere for de som er 
arbeidsledige å komme tilbake i arbeid.

For personer med bakgrunn fra undervisning, barne- 
og ungdomsarbeid og helse-, pleie- og omsorgsarbeid har 
ledigheten derimot økt det siste året. Undervisning og 

helse, pleie og omsorg er likevel to av yrkesgruppene som 
har lavest ledighet, med henholdsvis 0,8 og 1,2 prosent. 
Det er innen bygge- og anleggsarbeid at arbeidsledigheten 
er høyest. Her er 5,4 prosent av arbeidsstyrken registrert 
som helt ledige.

nedgang I ledIgheten  
over hele landet
Ledigheten går nå ned i alle fylker, med unntak av Østfold 
og Aust-Agder, hvor ledigheten er uendret sammenlignet 
med april i fjor. Det er i Nord-Trøndelag (-23 %), Finn-
mark (-21 %) og Rogaland (-19 %) at ledigheten har gått 
mest ned det siste året. 
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Figur 5. 
endring i tilgang ledige stillinger per virkedag, fra 
tremånedersperioden februar – april 2010 til 
februar – april 2011.
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Figur 6. 
Prosentvis endring i antall helt ledige etter 
yrkesbakgrunn. april 2010 – april 2011.
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Figur 7. 
ledighet i prosent av arbeidsstyrken, etter 
yrkesbakgrunn. april 2011.
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Figur 8. 
Prosentvis endring i antall helt ledige fra april 2010 til 
april 2011. fordelt etter fylke. 
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Ledigheten er lavest i Rogaland og Sogn og Fjordane, 
med henholdsvis 2,1 og 2,2 prosent av arbeidsstyrken, 
mens Østfold (3,6 %) og Oslo (3,5 %) har den høyeste 
arbeidsle digheten.

StørSt nedgang I ledIgheten  
for de yngSte og de eldSte
Hele nedgangen i ledigheten det siste året har kommet 
blant menn, mens ledigheten er uendret for kvinner. 
Ledighete n har gått mest ned for personer i starten av 
20-årene (-13 %) og personer i 60-årene (-12 %). I disse 
aldersgruppene har også ledigheten gått noe ned for 
kvinne r, men nedgangen er klart størst for menn.

Det var også for personer i 20-årene og personer over 
60 år at sysselsettingen økte mest. Det ser altså ut til at 
bedringen på arbeidsmarkedet i særlig grad har hjulpet 
disse gruppene. Personer i 20-årene vil i stor grad merke 
konjunkturskiftene. Mange av disse er nyutdannede og 
har liten elle r ingen arbeidserfaring. Når arbeidsledighe-
ten stiger og bedrifter må si opp ansatte, er dette gjerne de 
første som må gå. I tillegg er det vanskeligere for denne 
gruppen å komme inn i arbeidslivet når arbeidsledigheten 
er høy. Dette så vi også i denne nedgangskonjunkturen, 
ved et kraftig fall i yrkesdeltakelsen og økt ledighet. Når 
arbeidsmark edet så snur igjen, opplever denne gruppen 
sterk sysselsettingsvekst og redusert ledighet. Ledigheten 
er likevel høyest blant personer i 20-årene, mens den 
synke r med økende alder. 

For personer i 60-årene er den økte sysselsettingen og 
nedgangen i ledigheten en del av en større trend. En stadig  
større andel av denne gruppen har høyere utdanning, og 
personer med høyere utdanning jobber i gjennomsnitt 

lenger og er i mindre grad arbeidsledig enn personer med 
kortere utdanning. Yrkesdeltakelsen har også økt jevnt for 
denne gruppen de siste ti årene, samtidig som ledigheten 
er lav og andelen som er uførepensjonert har falt. 

ledIgheten Blant 
arBeIdSInnvandrere
Nettoinnvandringen til Norge ble nesten firedoblet i 
periode n 2003–2008. Dette falt sammen med en sterk 
oppgang i norsk økonomi, og andelen innvandrere som 
oppga arbeid som innvandringsgrunn vokste raskt i denne 
perioden. Arbeid har vært den viktigste årsaken til 
innvandrin g siden 2006. Nettoinnvandringen fra de nye 
østeuropeiske EU-landene (EU10),2 som hovedsakelig er 
arbeidsinnvandring, økte kraftig i løpet av disse årene og 
siden 2006 har de utgjort den største gruppen innvandrere. 
Nedgangen i etterspørsel etter arbeidskraft som kom i 
kjølvannet av finanskrisen førte til en nedgang i arbeids-
innvandringen på omtrent 20 prosent i 2009. Netto-
innvandringen fra Polen, hvor de fleste innvandrerne fra 
EU10 kommer fra, ble neste halvert dette året. Inn-
vandringsoverskuddet fra Norden, som også hovedsakelig 
er arbeidsrelatert, økte derimot ytterligere i 2009. 

Nedgangen i nettoinnvandringen ble reversert i fjor. 
Innvandringsoverskuddet ble på 42 350 personer i 2010. 
Dette er nesten like høyt som i rekordåret 2008, til tross et 
stort antall utvandringer. Det var fortsatt polakkene som 
utgjorde den største gruppen med hensyn til netto-
innvandringen, fulgt av litauere. Svenskene var den nest 
største gruppen av innvandrere, men fordi det også var 
mange svensker som utvandret utgjorde de den tredje 
største gruppen med hensyn til nettoinnvandringen. 

Det siste året har ledigheten økt relativt mye blant stats-
borgere fra de baltiske landene, spesielt fra Litauen og 
Latvia. I april var det registrert 1 800 ledige baltere, 39 
prosent flere enn året før. Ledigheten blant polakkene har 
stabilisert seg, og i april var det registret 5 000 ledige fra 
Polen, én prosent flere enn i fjor. Ledigheten blant sven-
skene falt med 26 prosent sammenlignet med april i fjor. 
Dette er en kraftigere nedgang enn for befolkningen totalt .

Tall fra NAV og SSB 3 for første kvartal 2011 viser at 
ledighets raten blant personer fra Polen og de baltiske 

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

3  SSB har koblet NAVs tall over registrerte ledige med opplysninger over 
landbakgrunn. En person er definert som innvandrer når personen er født 
i utlandet og har utenlandske foreldre, mens tall fra NAV i denne 
artikkelen er basert på statsborgerskap. Forskjellen mellom stats borger-
skap og landbakgrunn er relativt liten for de landene som er med i denne 
analysen.
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Figur 9. 
ledighet i prosent av arbeidsstyrken etter fylke. 
april 2011. 
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landen e var klart høyere enn for befolkningen i snitt, 
mens ledigheten blant svenskene var noe lavere (se figur 
10). Dette må sees i sammenheng med at hovedtyngden av 
polakke r og baltere har yrkesbakgrunn fra industri- og 
bygge- og anleggsnæringen, der ledigheten er høyest. I 
april hadde 65 prosent av de registrerte ledige fra Polen og 
52 prosent av de ledige fra Baltikum bakgrunn fra disse 
næringene, mens for befolkningen i snitt var andelen på 
27 prosent (se figur 11). Yrkesfordelingen blant svenske 
ledige er imidlertid nokså lik som for hele befolkningen, 
men en noe høyere andel ledige har yrkesbakgrunn fra 
reiseliv og transport. At nesten to tredjedeler av de regis-
trerte ledige fra Polen har bakgrunn fra industriarbeid og 
fra bygg og anlegg, som er mannsdominerte yrker, gjen-
speiles i en større andel ledige menn (82 %) enn for hele 
befolkningen (62 %). Andelen ledige menn fra Baltikum 
og Sverige (71 %) var også høyere enn gjennomsnittet i 
april. 

Ser man på hvor lenge de ledige har vært registrert som 
arbeidssøkere, er det ikke store forskjeller mellom 
polakke r, svensker og befolkningen i alt (se figur 12). I 
disse tre gruppene hadde i overkant av halvparten av alle 
ledige i april vært arbeidssøkere i under seks måneder. 
Andele n ledige med korte arbeidssøkerperioder var imid-
lertid høyere blant personer fra Baltikum, der 67 prosent 
av de registrerte ledige i april hadde en arbeidssøker-
varighet under seks måneder. For befolkningen i snitt har 
det i løpet av det siste året vært en nedgang i antallet le-
dige med en arbeidssøkervarighet under ett år (se figur 
13). Det samme var tilfellet blant svenskene, men nedgan-
gen i antall et nye ledige fra Sverige var kraftigere enn 
gjennomsnittet (-48 %). Blant polakkene var det både en 
nedgan g i antallet ledige registrert som arbeidssøkere 
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Figur 10. 
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mellom en måned og ett år, og en oppgang på 18 prosent i 
antallet ledige som hadde vært arbeidssøkere under fire 
uker. Blant personer fra de baltiske landene har derimot 
antallet ledige økt uansett arbeidssøkervarighet gjennom 
det siste året. Dette kan sees i sammenheng med den økte 
innvandringen fra de baltiske landene, særlig fra Litauen. 

I april mottok 59 prosent av de registrerte ledige dag-
penger. Andelen ledige med rett til dagpenger blant 
svenske r, baltere, og særlig polakker, var høyere enn 
gjennomsnittet, med henholdsvis 62, 63 og 73 prosent. 
Dette henger sammen med at det i befolkningen under ett 
er flere nyutdannede og unge uten arbeidserfaring som 
registrer seg som ledige, og at disse ikke har rett til 
dagpenge r. Mange arbeidsinnvandrere kommer imidler-
tid til Norge til en avtalt jobb. Dette betyr at de fleste 
østeuropee re som blir ledige har arbeidserfaring fra 
Norg e, og har også opparbeidet seg dagpengerettigheter. 
Dette er særlig tilfellet blant menn, mens kvinner i større 
grad enn menn flytter til Norge av familiegrunner og ofte 
ikke har hatt arbeid i Norge når de registrerer seg som 
arbeid ssøkere. At andelen ledige som mottar dagpenger er 
høyest blant polakker følger trolig av de er en mer etablert 
gruppe på det norske arbeidsmarkedet, og at flere derfor 
vil ha opparbeidet seg rettigheter til dagpenger. 

SyKefraværet tIlBaKe  
tIl nIvået fra 2008
Det totale sykefraværet (legemeldt og egenmeldt) var på 
6,8 prosent i gjennomsnitt for hele 2010, mot 7,5 prosent i 
2009. Dette innebærer en nedgang på 9,3 prosent. Syke-
fraværet er dermed tilbake på om lag samme nivå som i 
2008. Legemeldt sykefravær sank fra 6,5 prosent i 2009 
til 5,9 prosent i 2010, en nedgang på 9,8 prosent. Det egen-
meldte fraværet var på 1,0 prosent både i 2009 og 2010. 
Svineinfluensaen hadde en betydelig effekt på utviklin-
gen i det legemeldte sykefraværet, men mindre enn når 
man ser på kvartalsstatistikken. Endringer i omfanget av 
influensa forklarer 19 prosent av økningen i sykefraværs-
prosenten fra 2008 til 2009, og 24 prosent av nedgangen 
fra 2009 til 2010. Nedgangen i sykefraværet skyldes altså 
i hovedsak andre diagnoser enn luftveislidelser.

Hele økningen i det legemeldte sykefraværet fra 2008 til 
2009 kan forklares med at sykefraværstilfellene ble lengre, 
noe som spesielt var synlig gjennom en økning i antall 
sykefraværstilfeller med over åtte ukers varighet. Det var 
altså ikke flere som ble sykemeldt i 2009 enn i 2008, men 
de som ble sykemeldt var sykemeldt for en lengre periode. 
Se artikkelen «Opp og ned – Hva skjedde med sykefra-
været?» i denne utgaven av Arbeid og velferd for å lese 
mer om utviklingen i sykefraværet de siste to årene.

Antall personer registrert hos NAV med nedsatt 

arbeidsevn e har økt fra 198 800 i mars 2010 til 218 000 
personer ved utgangen av mars 2011, en økning på 9,7 pro-
sent. Økningen i antall personer som mottok arbeidsavkla-
ringspenger var på knappe 9 prosent i den samme perio-
den. 175 400 personer var registrert som mottakere av 
ytelsen i mars. I prosent har veksten i antallet med nedsatt 
arbeidsevne vært høyest blant menn og for de under 25 år. 

Antallet uførepensjonister har det siste året økt med 
4 788 personer, dvs. fra 296 300 ved utgangen av 2009 til 
301 088 ved utgangen av 2010. Dette er en økning på 1,6 
prosent. Tilsvarende økning fra 2008 til 2009 var på 332 
personer eller 0,1 prosent. Fra 2001 til 2010 har antall 
uførepensjonister økt med 15 724 personer eller 5,5 pro-
sent. Den viktigste årsaken til veksten i antallet uføre-
pensjonister er endring i aldersammensetningen i befolk-
ningen. En større andel av befolkningen er nå over 60 år, 
og det er disse aldersgruppene som har høyest andel 
uførepensjo nister. 

I perioden 2004-2009 hadde vi i tillegg til uførepensjon 
ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Denne ordnin-
gen ble innført 1. januar 2004 og opphørte 1. mars 2010, 
da mottakerne av stønaden ble overført til arbeids  av-
klaringspe nge r (AAP). Økningen i antallet uførepen-
sjonister det siste året må også sees i sammenheng med at 
en del tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad 
(eventuelt via en periode på arbeidsavklaringspenger) 
ette r hvert får innvilget uførepensjon.

Antall uførepensjonister som andel av befolkningen 
mellom 18 og 67 år var likevel uendret på 9,5 prosent fra 
utgangen av 2009 til utgangen av 2010. Det var en svak 
økning i andelen uførepensjonister for aldersgruppene 
20-24 år, 35-39 år, 40-44 år og 45-49 år. For gruppene 
over 55 år var det en svak nedgang i andelen uførepen-
sjonister. Sett i forhold til 2001, er andelen av befolknin-
gen som er uførepensjonister nå lavere, men dette må sees 
i sammenheng med innføringen og utfasingen av ordnin-
gen med tidsbegrenset uførestønad.

UtvIKlIngen I norSK øKonomI 
Norsk økonomi har vokst de siste fem kvartalene. Veksten 
i BNP for Fastlands-Norge var høyere i andre halvår i fjor 
enn i det første, og høyere enn gjennomsnittet siden 1980, 
noe som indikerer begynnelsen av en konjunkturoppgang. 
Veksten i den innenlandske etterspørsel tiltok i fjerde 
kvartal. Dette har ført til bedringen på arbeidsmarkedet 
som vi har sett de siste månedene, både ved at arbeids-
ledigheten faller, og at tilgangen på ledige stillinger og 
sysselsettingen øker.

Innen bygge- og anleggsnæringen har ordretilgangen 
steget betydelig gjennom 2010. Beholdningen av nye 
bolige r til oppføring steg med 69 prosent fra fjerde kvarta l 
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2009 til fjerde kvartal 2010, men er fortsatt 30 prosent 
laver e enn toppnivået i 2007. Tall fra SSBs byggeareal-
statistikk viser også at i perioden fra januar til mars 2011 
ble det igangsatt 42,3 prosent mer bruksareal til bolig enn 
året før. Igangsatt bruksareal til næringsbygg var 13 pro-
sent høyere. Det ble dermed en oppgang på 23,5 prosent i 
igangsatt bruksareal sammenlignet med perioden fra 
janua r til mars 2010. Det har altså vært en markant 
bedrin g for bygge- og anleggsnæringen det siste året, noe 
vi nå ser i form av redusert ledighet og økt etterspørsel 
etter arbeidskraft.

Også i industrien har det vært en kraftig vekst i ordre-
tilgangen gjennom 2010. I første kvartal 2011 var ordretil-
gangen for industrien 45 prosent høyere enn i første 
kvartal 2010. Det er særlig hjemmemarkedet som har 
bidr att til den økte ordretilgangen til industrien i denne 
perioden. Industriproduksjonen steg også kraftig gjen-
nom andre halvår 2009 og første halvår 2010. Etter dette 
har imidlertid industriproduksjonen flatet ut. I mars var 
industriproduksjonen 3 prosent høyere enn året før. Det er 
innen dataindustri og elektrisk utstyr industri og innen 
oljeraffinering, kjemisk og farmasøytiksk industri at pro-
duksjonen har økt mest i løpet av det siste året, mens det 
var en nedgang i produksjonen innen næringsmiddelin-
dustrien og papir- og papirvareindustrien. 

Investeringene i industrien fortsatte likevel å falle i 
2010, og ble 18 prosent lavere enn i 2009, ifølge tall fra 
SSBs investeringsstatistikk for første kvartal 2011. Ansla g 
for industriinvesteringene i 2011 tyder på et uendret 
investerin gsnivå i forhold til i fjor. Det er samtidig for-
ventet en høy vekst i investeringene i kraftforsyning, slik 
at det samlede investeringsnivået for industri, bergverks-
drift og kraftforsyning anslås å bli 11 prosent høyere i år 
enn i fjor. I 2010 var det også en nedgang i investeringene 
i olje- og gassvirksomheten, som ble 7,7 prosent lavere enn 
året før. Investeringsanslaget for 2011, oppgitt i første 
kvartal i år, innebærer imidlertid en økning i olje- og 
gassinvesteringene på 12 prosent sammenlignet med i fjor.

Handelsoverskuddet i Norge var i april 48,3 prosent 
høyere enn året før. Mens eksporten hadde økt med 20 
prosent siden april i fjor, var importen nesten uendret. En 
høy oljepris førte til en oppgang i eksportverdien av råolje 
på 28,1 prosent i forhold til april 2010. Samtidig var ver-
dien på eksporten fra Fastlands-Norge i april 21,1 prosent 
høyere enn april i fjor. Høyere ekspor t av mineralolje og 
raffinerte mineraloljeprodukter, av flytende propan og 
butan, og av fisk, bidro til den økte eksporten av tradi
sjonelle varer.

Økt konsum i husholdningene var en viktig årsak til 
BNP-veksten for Fastlands-Norge i fjerde kvartal. Så 
langt i år har utviklingen i forbruket vært ujevn. I mars 
falt varekonsumet med en prosent, og oppgangen på 1,2 
prosent måneden før ble dermed nesten reversert. Ifølge 

SSBs tall for sesongjustert volumindeks, falt konsumet av 
alle varer bortsett fra mat- og drikkevarer. Sammen lignet 
med mars 2010, var varekonsumet 4,4 prosent lavere i 
mars i år.

UtvIKlIngen InternaSJonalt
Statsgjeldskrisen i eurosonen er ikke over. I april ble 
Portug al det tredje eurolandet, etter Hellas og Irland, som 
søkte krisehjelp fra EU og Det internasjonale pengefondet 
(IMF) for å kunne finansiere sin statsgjeld og rente
betalinger. Risikopåslaget, og dermed rentene, for stats-
obligasjoner fra Irland, Hellas og Portugal har fortsatt å 
øke de siste månedene og statsgjelden fra Hellas og 
Portuga l ble nylig nedgradert av kredittvurderings-
byråene. Det spekuleres i tillegg på om Hellas snart vil be 
om en restrukturering av sin statsgjeld, som økte ytterli-
gere i 2010, samtidig som landets bruttonasjonalprodukt 
(BNP) fortsatte å falle. En slik restrukturering kunne 
best å i å forlenge fristene for gjeldsnedbetaling, forhandle 
en laver e lånerente, eller nedskrive en del av gjelden. Det 
siste alternativet ville føre til tap for bankene og inves-
torene som eier statsobligasjoner fra Hellas. 

Foreløpige tall fra Eurostat viser at veksten i euro-
sonens BNP tiltok i første kvartal og ble på 0,8 prosent, 
justert for vanlige sesongvariasjoner. Produksjonsveksten 
var imidlertid sterkere blant de nordeuropeiske landene 
enn blant landene i sør. Sysselset tingen i eurosonen sluttet 
å falle i første kvartal 2010, men økte ikke i løpet av året. 
Ledigheten har derfor forblitt høy, og var i mars på 9,9 
prosent av arbeidsstyrken. Industriprodu ksjonen i euro-
området fortsatte å vokse i 2010, og var 7,1 prosent høyere 
enn i 2009. Ordretil gangen i industrien økte med 17,6 
prosent i løpet av 2010. Veksten i industriproduksjonen og 
i ordretilgangen har vært  noe svakere så langt i år, men 
viser fortsatt en klar oppadgående trend. 

Foreløpige estimater viser at USAs bruttonasjonal-
produkt økte med 1,8 prosent i første kvartal, målt i årlig 
rate, noe som innebærer en oppbremsing i forhold til 
andr e halvår 2010. Veksten i det private forbruket bremset 
opp og importen økte i første kvartal, men det var spesielt 
en sterk nedgang i offentlig konsum og investeringer som 
førte til en lavere produksjonsvekst. Arbeidsledigheten er 
fortsatt høy. Etter å ha gått ned i fire måneder på rad, økte 
den på nytt i april til 9 prosent av arbeidsstyrken. Syssel-
settingen økte imidlertid for sjuende måned på rad, og 
oppgangen i april var noe høyere enn i de foregående 
månedene. Amerikanske forbrukeres tillit til økonomien 
gikk moderat opp i april, etter et fall i mars som følge av 
økt inflasjon og høyere bensinpriser. Utviklingen i 
ledend e indikatorer tyder på en stabil vekst de neste 
månede ne. Det er imidlertid foreslått kraftige innstram-
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minger i finanspolitikken for 2012. Som tallene for første 
kvartal 2011 antyder, kan dette legge en demper på vek-
sten neste år om de blir endelig vedtatt.

I Japan har regjeringen estimert skadene av jordskjelvet 
og tsunamien som rammet landet den 11. mars til å ut-
gjøre mellom 3,3 og 5,2 prosent av landets BNP i 2010. 
Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til 
omfang et av ulykken ved atomkraftverket i Fukushima. 
OECD forventer at produksjonsveksten i Japan vil bremse 
opp i år som følge av naturkatastrofen, og har nedjustert 
sin prognose for 2011 til en vekst på 0,8 prosent. Samtidig 
forventer OECD at gjenoppbyggingen vil medføre en 
sterkere vekst neste år, og anslår at Japans BNP vil øke 
med 2,3 prosent i 2012. 

OECDs sammensatte ledende indikatorer for mars 
2011 tyder på styrket vekst i Tyskland, USA og i Kina, og 
på stabil vekst i eurosonen og i Storbritannia. Det er imid-
lertid tegn på en oppbremsing i Brasil og India. 

UtvIKlIngen framover
I 2010 opplevde flere land en sterk økonomisk gjen
innhenting og høy vekst, etter resesjonen i 2009. Dette 
gjaldt for eksempel Tyskland, Sverige og Kina, noe som 
bidro til at den norske eksportsektoren og råvareindustri-
en fikk økt ordretilgang og bedre priser for sine varer. 
Samtidig har Europa vært preget av store forskjeller 
mello m de ulike  landene. I land som Hellas, Irland, Spani a 
og Portuga l er situasjonen fortsatt svært usikker på grunn 
av høy statsgjeld og store budsjettkutt. Disse landene 
betale r også en svært høy rente på sin statsgjeld, noe som 
gjør situasjonen enda vanskeligere. Arbeidsledigheten har 
stege t kraftig i alle disse landene etter at finanskrisen 
inntra ff. I Portugal er om lag 11 prosent av arbeidsstyrken 
arbeidsledige, mens dette gjelder 14 prosent i Hellas og 
Irland og hele 20 prosent i Spania. 

Også i Storbritannia gjøres det nå kraftige innstram-
minger i de offentlige budsjettene, blant annet ved å kutte 
flere offentlige stillinger, øke studieavgiften og kutte i 
andre offentlige utgifter. Den økonomiske veksten er lav, 
og det er grunn til å tro at den vil holde seg lav også i tiden 
som kommer. Samtidig er inflasjonen høy, og ligger langt 
over inflasjonsmålet. Dette gir sentralbanken et dilemma, 
ettersom den høye inflasjonen tilsier høyere rente, mens 
den lave økonomiske veksten tilsier en fortsatt lav rente.

I USA har den økonomiske gjeninnhentingen foreløpig 
vært relativt svak, selv om veksten her har vært høyere 
enn i Europa. Arbeidsledigheten har nå gått noe ned, men 
er fortsatt på 9 prosent. Også i USA skal man i årene 
framover gjennomføre store kutt i de offentlige budsjet-
tene, og man vil dermed være avhengig av at privat 
konsum  og eksporten tar seg opp for å holde veksten oppe. 

Det internasjonale pengefondet, IMF, venter at den 
økonomiske gjeninnhentingen vil fortsette, men at 
veksten  vil være noe lavere enn i 2010. De anslår en vekst 
på 4,4 prosent i 2011 og 4,5 prosent i 2012, mot en vekst 
på 5,0 prosent i 2010. Det er veksten i fremvoksende 
økonomie r (Kina, Brasil m.fl.) og utviklingsland som drar 
opp den globale veksten, mens veksten i Europa og USA 
fortsatt vil være moderat, og lavere enn i 2010. IMF peker 
også på flere risikomomenter som kan føre til at veksten i 
verdensøkonomien blir svakere enn de har anslått, blant 
annet den høye statsgjelden i mange land, høy oljepris 
eller  overoppheting av økonomien i land som Kina og 
India  som har svært høy vekst.

Den økonomiske veksten i 2010 ble sterk i mange land, 
fordi man tok igjen en del av nedgangen fra 2009. NAV ven-
ter at veksten internasjonalt vil gå noe ned i 2011 og 2012, 
ettersom en del av gjeninnhentingen nå er tatt. Flere land går 
gjennom kraftige budsjettkutt både i år og neste år, og dette 
vil også føre til en lavere vekst. Uroen i Midt-Østen  har også 
gjort at oljeprisen har vært svært høy de siste måneden e. 
Dersom oljeprisen blir værende høy, vil dette bidr a til å 
dempe veksten i internasjonal økonomi ytterligere.

Sysselsettingsvekst i 2011 og 2012
Vårens bedriftsundersøkelse fra NAV viser at bedriftene 
nå er mer optimistiske enn de har vært de siste to årene. 
28 prosent av bedriftene forventer å øke sysselsettingen 
det neste året, mens 11 prosent svarer at de vil måtte 
nedbemann e. Det betyr at det både er flere bedrifter som 
vil øke bemanningen og færre som regner med å ned-
bemanne enn det som har vært tilfellet de siste to årene. 
Både bygge- og anleggsbedriftene og industribedriftene 
er nå svært positive med tanke på sysselsettingsutvik-
lingen det neste året, og det samme gjelder informasjons- 
og kommunikasjonsbedrifter hvor over halvparten regner 
med å øke bemanningen. Resultatene fra vårens under-
søkelse tyder på at sysselsettingsveksten vil ta seg ytter-
ligere opp det neste året.

Veksten i privat konsum var en viktig årsak til den 
økonomisk e veksten i Norge i 2010, men så langt i 2011 
har utviklingen i varekonsumet vært svak. Med en 
modera t lønnsvekst og lav inflasjon vil reallønnsveksten 
bidra til økt konsum. Spareraten har også vært relativt 
høy de siste årene, og en ytterligere økning i realinntekten 
vil trolig i større grad gå til økt konsum enn ytterligere 
sparing. Renten er fortsatt lav, og selv om renten antas å 
øke noe i 2011 og 2012, vil den fortsatt holde seg på et lavt 
nivå. NAV venter også at boligprisene vil fortsette å 
vokse , både på grunn av lav boligbygging de siste to årene 
og svært høy befolkningsvekst. I sum gjør dette at vi 
vente r noe høyere vekst i privat konsum de neste to årene 
enn det vi hadde i 2010.
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Boligbyggingen falt kraftig fra våren 2007 til våren 
2010, men har nå begynt å ta seg opp igjen. Samtidig har 
befolkningsveksten vært svært høy, og dette har bidratt til 
at boligprisene igjen vokser raskt. Vi venter at de økte 
boligprisene og bedringen i norsk økonomi vil føre til 
økte boliginvesteringer og økt aktivitet i byggenæringen. 
Samtidig vil en økt satsing på vei og jernbane føre til 
stigend e aktivitet i anleggsnæringen. Også oljeinvesterin-
gene og investeringene i industrien falt i 2010. Anslagene 
for 2011 tyder nå på en vekst i oljeinvesteringene, mens 
investeringene i industrien vil flate ut. Vi venter at kon-
junkturoppgangen vil føre til at disse investeringene vil 
øke i prognoseperioden.

Handlingsregelen for bruken av oljepenger sier at det 
strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet skal 
utgjø re 4 prosent av Statens pensjonsfond utland, noe som 
tilsvarer den forventete realavkastningen av fondet. 
Etterso m det er ventet en høy vekst i oljeinntektene, er det 
rom for økt offentlig etterspørsel selv med en bruk av 
oljepeng er som ligger under handlingsregelens fire
prosentsbane. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at 
veksten i det offentlige konsumet økte med 2,2 prosent i 
2010. Dette er noe lavere enn hva som ble anslått i stats-
budsjettet som ble lagt fram i fjor høst. For 2011 er det i 
statsbudsjettet anslått en vekst i offentlig konsum og 
investering er på henholdsvis 2,1 og 5,1 prosent. I takt med 
at veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og ser ut til å 
bli relativt høy og over trend i 2011 og 2012, venter NAV 
at finanspolitikken vil bli noe strammere i 2012.

Bedringen i internasjonal økonomi førte til høy vekst i 
norsk eksport gjennom 2010. Dette har fortsatt også de 
første månedene av 2011. Vi forventer imidlertid en lavere 
vekst i internasjonal økonomi i prognoseperioden, noe 
som vil medføre en mer moderat vekst i norsk eksport-
industri og i mindre grad bidra til den norske konjunktur-
oppgangen. 

Samlet venter vi at konjunkturoppgangen vil fortsette 
de neste to årene, hovedsakelig drevet av innenlandsk 
etterspør sel og høye oljeinvesteringer. Dette vil føre til 
økt etterspørsel etter arbeidskraft. NAV venter at syssel-
settingen vil stige med 1,6 prosent i år og med 1,8 prosent 
neste år.

vekst i arbeidsstyrken
Etter at nettoinnvandringen gikk noe ned fra 2008 til 
2009, økte den på nytt i 2010. Tall fra SSBs befolknings-
statistikk viser at innvandringsoverskuddet i 2010 var på 
42 400 personer. Dette er nesten like høyt som i rekord-
året 2008. En stor andel av innvandringen til Norge er 
arbeidsinnv andring. Stigende etterspørsel etter arbeids-

kraft, forholdsvis lav arbeidsledighet, samt et høyt lønns-
nivå i Norge sammenlignet med utlandet, bidro til rekord-
høy innvandring i fjor. NAV venter at bedringen i det 
norske arbeidsmarkedet vil føre til fortsatt høy arbeids-
innvandring i år og neste år. Vi legger derfor til grunn i 
vår prognose alternativet med høy nasjonal befolknings-
vekst i SSBs befolkningsframskrivninger. Dette alter-
native t tilsier  at befolkningen i yrkesaktiv alder vil øke 
med om lag 1,4 prosent i 2011 og i 2012. Hoveddelen av 
denne økningen skyldes høy nettoinnvandring, men det 
er også en sterk vekst i befolkningen mellom 65 og 74 år. 

Andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som melder 
seg i arbeidsstyrken har falt siden 2008. Tall fra Arbeids-
kraftsundersøkelsen viser at yrkesdeltakelsen gikk videre 
ned med 0,9 prosentpoeng til 71,9 prosent i fjor. NAV 
venter at denne tendensen vil stoppe i år, og at de alders-
bestemte yrkesfrekvensene vil øke etter hvert som etter-
spørselen etter arbeidskraft tar seg opp. NAV anslår at 
arbeidsstyrken i prognoseperioden vil vokse med 1,2 
prosent i 2011 og 1,6 prosent i 2012. 

lavere arbeidsledighet
Når vi justerer for normale sesongvariasjoner, har sum-
men av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere de siste 
fem månedene falt med nesten 1 400 i gjennomsnitt per 
måned. Dette representerer et klart skifte i forhold til fjor-
året, da ledigheten holdt seg relativt stabil. Nedgangen i 
ledig heten kommer av at det nå er færre nye som blir le-
dige, samtidig som bedriftene i mindre grad permitterer 
ansatte . I tillegg til dette ser vi at etterspørselen etter 
arbeidskra ft er i ferd med å ta seg opp, og spesielt gjelder 
dette innen industrien og bygge- og anleggsnæringen. 
Dette bidrar også til at det er lettere for de arbeidsledige å 
komme tilbake i arbeid. 

Vi venter nå at oppgangskonjunkturen i Norge fort-
setter de neste to årene, og at vi vil få en relativt sterk 
sysselsettingsvekst. Selv om veksten i arbeidsstyrken 
også vil være høy, vil ledigheten gå noe ned både i 2011 
og 2012. NAV anslår at den registrerte ledigheten blir på 
2,6 prosent i 2011 og 2,5 prosent i 2012.

Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til 
utvikling en i internasjonal økonomi, særlig på bakgrunn 
av den høye statsgjelden i flere land. Dersom gjelds
problemene skulle føre til en ny finanskrise, for eksempel 
ved at Hellas ikke klarer å betjene sin gjeld, vil arbeids-
ledigheten bli høyere enn det vår prognose tilsier. Det er 
også fortsatt usikkert hvordan innstrammingene i stats-
budsjettene i land som Storbritannia og USA vil slå ut på 
veksten i verdensøkonomien.
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Tabell 1: 
navs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2011 og 2012. faktiske tall for 2010.

 2010 2011 2012

Registrerte helt arbeidsledige  74 643 68 000 65 000

Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,9 % 2,6 % 2,5 %

Arbeidsledige ifølge AKU i prosent av arbeidsstyrken 3,6 % 3,2 % 3,1 %
KILDE: NAV

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

 2010 2011 2012

Arbeidsstyrke (AKU) 0,5 %  1,2 %  1,6 %

Sysselsatte  (AKU) 0 %  1,6 %  1,8 %

Arbeidsledige (AKU) 15 % -9,6 % -2,4 %

Registrerte helt arbeidsledige 8 % -8,9 % -4,4 %
KILDE: NAV

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

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Befolkning 15-74 år 3 201 000 3 312 000 3 397 000 3 445 000 3 505 000 3 559 000 3 618 000

Arbeidsstyrken 2 350 000 2 400 000 2 446 000 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 602 000

Sysselsatte 2 269 000 2 289 000 2 362 000 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 508 000

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

Arbeidsledige ifølge AKU 81 000 111 000 84 000 63 000 67 000 82 000 94 000

Registrerte arbeidsledige 62 623 83 479 62 923 46 062 42 521 69 267 74 643

Tilgang ledige stillinger*  238 130 332 304 399 525 358 136 260 301 222 385
* Det finnes ikke sammenliknbare tall for tilgangen på ledige stillinger tilbake til år 2000

**  Brudd i AKU i 2006. Dette gjør at yrkesdeltakelsen fra 2000 og 2005 ikke er sammenlignbar med yrkesdeltakelsen etter dette. Nedgangen fra 
2005 til 2006 kommmer av dette bruddet, mens yrkesdeltakelsen økte med 0,4 prosentpoeng om vi korrigerer for bruddet i AKU.

KILDE: NAV OG SSB
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Bedriftsundersøkelsen 2011
AV JØRN HANDAL OG SIGRID MYKLEBØ

Sammendrag
Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er flere bedrifter som forventer økt sysselsetting det kommende året enn det 
var for ett år siden. Dette gjelder for de fleste næringer, med unntak av offentlig forvaltning, undervisning og helse- og 
sosialtjenester. Informasjon og kommunikasjon er også i år den næringen som i størst grad forventer sysselsettingsvekst 
det kommende året, mens optimismen har økt mest innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Siden i fjor har sysselsettingsforventningene steget i de fleste fylkene. Sysselsettingsforventningene har steget mest i 
Akershus og Oslo, mens Østfold og Oppland er de to fylkene som har hatt den sterkeste tilbakegangen. Sysselsettings-
forventningene er høyest i Akershus, Oslo, Hordaland og Rogaland, mens de er lavest i Oppland, Sogn og Fjordane og 
Aust-Agder.

I årets bedriftsundersøkelse svarte 24 prosent av bedriftene at de har rekrutteringsproblemer, mens 11 prosent 
svarte at de har alvorlige rekrutteringsproblemer. Resultatene er dermed på omtrent samme nivå som i fjor på nasjonalt 
nivå, men innad i de ulike fylkene har det skjedd en del endringer. Andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer har 
økt mest i Agder-fylkene og Vestfold, mens nedgangen har vært sterkest i Sør-Trøndelag og Telemark.

På bakgrunn av bedriftenes besvarelser har Arbeids- og velferdsdirektoratet våren 2011 estimert mangelen på 
arbeidskraf t til 61 000 personer. Dette er 9 700, eller 19 prosent, høyere enn på samme tid i fjor. Den estimerte mangele n 
på arbeidskraft er høyest i Oslo, Rogaland og Hordaland. Når vi ser mangelen på arbeidskraft i forhold til syssel-
settingsnivået, er det imidlertid i Finnmark og Nordland at bedriftene har de største rekrutteringsproblemene, mens 
rekrutteringsproblemene er minst i Hedmark og Telemark.

Målt i antall personer har mangelen på arbeidskraft det siste året økt mest innen eiendomsdrift og forretningsmessig 
og faglig tjenesteyting, samt innen informasjon og kommunikasjon. I disse næringene ser vi også at mangelen er høy i 
forhold til sysselsettingsnivået. I industrien sett under ett har det ikke vært noen signifikant endring i mangelen på 
arbeids kraft siden i fjor, men det har vært en relativt sterk økning innenfor produksjon av petroleums- og kjemiske 
produkter og nærings- og nytelsesmidler, samtidig som det har vært en nedgang innenfor treforedling og grafisk industr i. 
I de andre næringene er det ingen signifikante endringer, med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske, offentlig forvalt-
ning og undervisning, hvor mangelen har gått noe ned.

Årets undersøkelse viser at det er størst mangel på ulike typer ingeniører, bil-, drosje- og varebilførere, tømrere, 
lastebil- og vogntogførere, rørleggere og VVS-montører, samt systemutviklere og programmerere. Målt i antall persone r 
er det også for disse yrkesgrup pene at mangelen har økt mest siden i fjor.

Om naVS BedrIFTSUnderSØKeLSe

Formålet med bedriftsundersøkelsen er at den skal gi inn
sikt i etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og samtidig 
kunne si noe om næringslivets og offentlige etaters behov 
for ulike typer arbeidskraft i den nærmeste framtid. 
Denne  kunnskapen bidrar til at NAV kan yte bedre 
servic e overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Også for 
allmennheten og andre beslutningstakere gir NAVs 
bedrif tsundersøkelse nyttig informasjon om eventuelle 
tilpasningsproblemer på arbeidsmarkedet. 

I NAVs bedriftsundersøkelse svarte i år 14 300 virk

somheter, noe som ga en svarprosent på 73. Undersøkel
sen ble gjennomført i tidsrommet 10. februar til 28. mars 
2011.

Det stilles i alt fem spørsmål i undersøkelsen.1 Spørs
målene avdekker virksomhetenes anslag på antall ansatte 
om ett år i forhold til i dag, og om virksomheten i dag har 
rekrutteringsproblemer innenfor spesifikke yrker. For 
mer om metoden som benyttes i NAVs bedriftsunder
søkelse, se det metodiske vedlegget.  

1  Fra og med forrige års undersøkelse har vi kuttet ett spørsmål. Tidligere 
har vi hatt seks spørsmål i undersøkelsen.
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Yrker og næringer

Vi vil presentere en del resultater for yrker og næringer. 
Det er viktig å merke seg at inndelingen i yrker og 
nærin ger bygger på forskjellige klassifiseringsprin
sipper. Næring viser hva slags produksjon som hoved
saklig foregår i virksomheten, mens yrkesbetegnelsen 
viser hva slags arbeidsoppgaver som tilfaller en syssel
satt. Innenfor den enkelte næring vil det finnes et bredt 
spekter av yrker. 

naVs sysselsettingsbarometer

Arbeids og velferdsdirektoratet utarbeider et syssel
settingsbarometer basert på resultatene fra bedriftsun
dersøkelsen. Tallverdien i sysselsettingsbarometeret 
viser  differansen mellom prosentvis andel bedrifter som 
oppgir at de forventer vekst i sysselsettingen og prosent
vis andel bedrifter som forventer nedgang. Dette gir en 
indikasjon på virksomhetenes optimisme det kommende 
året. En høy verdi på sysselsettingsbarometeret er et 
tegn på stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Sysselsettingsbarometeret bygger på bedriftenes 
vurdering er av den forventede størrelsen på arbeids
stokken i det kommende året. På bakgrunn av bedrif
tenes anslag er besvarelsene sortert etter andel bedrifter 
som forventer høyere, lavere og uendret sysselsetting 
om ett år. Barometerets tallgrunnlag er derfor ikke på
virket av hvor mange personer en eventuell endring i 
sysselsettingen summerer seg til.

Rekrutteringsproblemer har en viss effekt på syssel
settingsbarometeret. På bakgrunn av erfaring fra tid
ligere bedriftsundersøkelser vet vi at bedriftene ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til begrensninger på tilbudssiden i 
arbeidsmarkedet. Dette kan påvirke realisert syssel
setting. 

ØKT OPTImISme

Årets bedriftsundersøkelse viser at det nå er flere som 
forventer økt sysselsetting det kommende året, sammen
lignet med fjorårets undersøkelse. Resultatene for årets 
undersøkelse er på samme nivå som i 2005, men langt 
laver e enn i 2007 og 2008.

Norsk økonomi gikk inn i en nedgangskonjunktur 
rundt årsskiftet 2007/2008 som siden ble forsterket av 
finansk risen. Dette førte til at etterspørselen etter arbeids
kraft ble kraftig redusert. Som en følge av dette falt 
sysselsettinge n fra 2008 til begynnelsen av 2010. Fjor
årets bedriftsundersøkelse ble altså gjennomført omtrent 
på samme tidspunkt som sysselsettingsnedgangen hadde 
flatet ut. Fra 1.kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 har syssel
settingen ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeids

kraftsundersøkelse økt med omtrent 25 000 personer. 
Dette er i tråd med den økte optimismen som fjorårets 
undersøkelse tydet på. 

28 prosent av bedriftene har i årets undersøkelse opp
gitt at de forventer økt sysselsetting, mens 11 prosent for
venter en nedgang. Dette gir en nettoøkning på 17 prosent, 
noe som er tre prosentpoeng høyere enn for ett år siden. 
Årets resultater tyder altså på at sysselsettingsveksten vil 
bli høyere enn det den har vært det siste året.

Tabell 1: 
andel bedrifter som forventer økt, redusert eller 
uendret bemanning det kommende året. 

                    Økende       Uendret     Nedgang         Netto økning

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

KILDE: NAVS BEDRIftSuNDERSØKELSE
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Figur 1: 
naVs sysselsettingsbarometer.  
nettoøkning i prosent. Utvikling fra 1996 til 2011
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Økt sysselsetting i privat sektor

Årets bedriftsundersøkelse indikerer at sysselsettings
veksten vil bli høyere i de fleste næringene det kommende 
året. Unntakene er næringer som i stor grad hører inn 
unde r offentlig sektor, hvor forventningene er noe lavere i 
år enn i fjor. For å motvirke effektene av den svake 
veksten  i norsk økonomi, har statsbudsjettene de siste 
årene  vært svært ekspansive. Dette har gitt rom for økt 
sysselsetting i offentlig sektor. I følge nasjonalregnskapet 
økte sysselsettingen i offentlig sektor med 12 000, eller 
1,5 prosent, fra 4. kvartal 2009 til samme kvartal i fjor. 
Statsbudsjettet for 2011 medførte en innstramming i 
pengebruke n og dette sammen med kommuneøkonomien, 
vil påvirke sysselsettingsbehovet i offentlig sektor.

Sysselsettingsforventningene innen offentlig sektor er 
alltid lavere enn i privat sektor. Dette henger blant annet 
sammen med at en i offentlig sektor gjerne må avvente 
neste års budsjett før en vet om en kan ansette flere, noe 
som ikke er tilfelle i privat sektor. Dette gjør at en ikke 
bør sammenligne nivået på sysselsettingsforventningene i 
offentlig sektor med de i privat sektor, men heller  se på 
endringen i forhold til året før.

Informasjon og kommunikasjon er, som i fjor, den 
næring en hvor sysselsettingsveksten ventes å bli høyest 
det kommende året (se fig. 2). I forhold til fjor har imidler
tid optimism en økt mest innen bygge og anleggsvirk
somhet. Også innen eiendomsdrift, forretningsmessig og 
faglig tjenesteyting og bergverksdrift og utvinning er be
driftene optimistiske i vårens bedriftsundersøkelse.

Økte sysselsettingsbehov innen industrien

Finanskrisen og tilbakeslaget i verdensøkonomien ramme t 
industrien hardt. Etter et sterkt fall i siste halvdel av 2008 
og i første halvdel av 2009, har industriproduksjonen vært 
økende. I februar var industriproduksjonen 2,0 prosent 
høyere enn i samme måned i fjor. Sysselsettingen har som 
en følge av aktivitetsveksten vært økende gjennom 2010, 
ifølge Nasjonalregnskapet. 37 prosent av industribedrif
tene venter nå økt sysselsetting, mens 11 prosent venter en 
nedgang det kommende året. Resultatene fra årets 
bedriftsundersø kelse viser dermed at bedriftene tror at 
behovet for arbeidskraft vil øke.

Som i fjor er det de to næringene produsenter av elek
triske og optiske produkter og produsenter av maskiner 
og utstyr  som er de mest optimistiske innenfor industrien 
(se fig. 3). Her er nettoøkningen på henholdsvis 40 og 36 
prosent. Sammen med produsenter av metallvarer, er det 
også i disse to næringene at nettoande len har økt mest. 
Treforedling og grafisk produksjo n er, i likhet med fjorår
ets undersøkelse, den eneste næringen innen industrien 
hvor andelen som forvente r en nedgang er høyere enn 
andele n som forventer en økning i bemanningen. Andelen 
som forventer nedgang er imidlertid bare marginalt 
høyer e enn andelen som forventer økning.

Høyere sysselsettingsvekst  
innen bygg og anlegg
Fall i boligprisene og generelt dystre framtidsutsikter 
førte til at aktiviteten innen bygg og anlegg ble kraftig 
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Figur 2: 
naVs sysselsettingsbarometer.  
resultater fordelt på næring i 2010 og 2011. 
nettoøkning i prosent. 
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Figur 3: 
navs sysselsettingsbarometer. resultater fordelt 
på undergrupper i industrien i 2010 og 2011. 
nettoøkning i prosent.
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redusert i 2008 og 2009. I løpet av 2010 tok investeringene 
i bedriftene og i bolig til å øke igjen, noe som har medført 
et høyere behov for arbeidskraft innen næringen. Ifølge 
foreløpige tall fra SSB, var igangsettingen av bygg til 
boligformå l 39 prosent høyere i første kvartal i år sam
menlignet med samme periode i fjor. Igangsettingen av 
bruksareal til andr e formål gikk i samme periode opp 
med 14 prosent. Ordrestatistikken til SSB viser at ordre
reservene til bygg e og anleggsbedriftene var 16 prosent 
høyere i 4.kvartal 2010 enn på samme tid året før. 

Årets bedriftsundersøkelse bekrefter at situasjonen 
innenfor bygge og anleggsnæringen har bedret seg, og at 
det nå er flere bedrifter som planlegger å øke syssel
settingen. I årets bedriftsundersøkelse venter 38 prosent 
av bedriftene innen bygg og anlegg økt sysselsetting det 
kommende året, mens 9 prosent venter at arbeidsstokken 
vil reduseres. Både blant bygge og anleggsbedriftene er 
det nå forventninger om en klart høyere sysselsettings
vekst sammenlignet med fjorårets undersøkelse (se fig. 4). 

Lave sysselsettingsforventninger 
innen offentlig sektor

Innenfor offentlig sektor har sysselsettingsforventningene 
tradisjonelt vært lave, og det er de i år også. Lavest for
ventninger er det innen undervisning, der 24 prosent 
vente r å måtte nedbemanne, mens 16 prosent venter økt 
sysselsetting. Lave forventninger er det også innen offent
lig forvaltning og helse og sosialtjenester. Differansen 
mellom andelen som venter økt og redusert sysselsetting 
er her på henholdsvis 4 og 2 prosent. Sammenlignet med 
fjorårets undersøkelse er forventningene litt lavere. Dette 
kan tyde på at sysselsettingsveksten i offentlig sekto r vil 
gå noe ned i den nærmeste tiden. 

Størst optimisme i Oslo
Akershus, Oslo, Hordaland og Rogaland er de fire fylkene 
hvor forventningene om økt sysselsetting er høyest for det 
kommende året (se fig. 5). Oppland, Sogn og Fjordane og 
AustAgde r er de tre fylkene hvor bedriftene er minst 
optimistisk e. Arbeidsledigheten er imidlertid lav i de to 
førstnevnte fylkene.

Fem fylker har hatt en nedgang i sysselsettingsforvent
ningene det siste året. Østfold og Oppland har hatt den 
sterkeste tilbakegangen, mens sysselsettingsforventnin
gene har steget mest i Akershus og Oslo. Her er økningen 
i nettoandelen på henholdsvis 10 og 8 prosentpoeng. Også 
i Hordaland og Vestfold har det vært en klar økning i 
sysselsetti ngsforventningene.

mangeL PÅ arBeIdSKraFT
I bedriftsundersøkelsen ber vi bedriftene oppgi om de har 
rekrutteringsproblemer. I år svarte 24 prosent av bedrif
tene at de har slike problemer. Andelen bedrifter som har 
rekrutteringsproblemer er dermed på omtrent samme nivå 
som i de to foregående årene. 

Bedriftene med rekrutteringsproblemer bes om å oppgi 
om de har færre ansatte enn de ellers ville hatt, og i så fall 
hvor mange dette gjelder. Dette defineres som alvorlige 
rekrutteringsproblemer. På landsbasis svarte 11 prosent av 
bedriftene at de har slike rekrutteringsproblemer. Dette er 
også på omtrent samme nivå som i de to foregående årene. 

På bakgrunn av bedriftenes besvarelser har Arbeids 
og velferdsdirektoratet estimert mangelen på arbeidskraft 
våren 2011 til 61 000. Dette er 9 700, eller 19 prosent, 
høyere enn i samme periode i fjor. Selv om det ikke er en 
større andel bedrifter som har alvorlige rekrutterings
problemer i år enn i fjor, har altså mangelen økt noe. Dette 
tyder på at de bedriftene som mangler arbeidskraft i år, 
mangler flere folk enn det som var tilfellet i fjor. 
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Figur 4: 
naVs sysselsettingsbarometer. resultater innen 
bygg og anlegg. nettoøkning i prosent. 2009-2011.
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Figur 5:
naVs sysselsettingsbarometer.  
nettoøkning i prosent fordelt etter fylke. 
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Tabell 2: 
Andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer. 
Herav andelen med alvorlige rekrutterings
problemer. I prosent. 

 Ja Herav alvorlig
1999 33 15
2000 36 16
2001 33 15
2002 31 13
2003 22 8
2004 20 8
2005 19 8
2006 24 12
2007 35 17
2008 38 21
2009 25 10
2010 24 11
2011 24 11

Kilde: NAVs BedriftsuNdersøKelse

Mangel på arbeidskraft – Definisjon

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

I undersøkelsen blir bedriftene også bedt om å oppgi 
sysselsettingsbehovet i fremtiden. Dette gir oss et an
slag på fremtidig etterspørsel etter arbeidskraft, i 
motsetnin g til spørsmålet som avdekker mangel på 
arbeids kraft som kartlegger et øyeblikksbilde. Disse to 
forholdene på arbeidsmarkedet knytter seg derfor til to 
forskjellige tidsfaser, noe som kan bidra til at bedrif
tenes optimisme og rekrutteringsproblemer kan komme 
i utakt. 

Andelen bedrifter med 
rekrutteringsproblemer

Ni fylker har en økning i andelen bedrifter med rekrut
teringsproblemer sammenlignet med fjorårets bedrifts
undersøkelse(sefig.6).StørstøkninghardetværtiAgder-
fylkene og Vestfold. I de øvrige fylkene er resultatene 

uendretellerlavere.DensterkestenedgangenerdetiSør-
Trøndela g og Telemark. Andelen bedrifter med rekrutte
ringsproblemer er som i fjor høyest i Finnmark (34 %), tett 
etterfulgtavNordland(33%)ogSognogFjordane(32%).

Den estimerte mangelen på arbeidskraft er høyest i 
Oslo, Rogaland og Hordaland. Her har bedriftene et udek
ket sysselsettingsbehov på henholdsvis 12 800, 7 900 og 
5 200 personer. Når vi ser mangelen i forhold til syssel
settingsnivået, er det imidlertid i Finnmark og Nordland 
at bedriftene har de største rekrutteringsproblemene. Her 
er stramhetsindikatoren på henholdsvis 5,9 og 3,7. Den 
laveste stramhetsindikatoren finner vi i Hedmark og
Telemar k, som begge har en klar nedgang fra i fjor. Den 
tydeligsteøkningenimangelenpåarbeidskraftfinnervi
Oslo, Vestfold og AustAgder.

Andelen av bedriftene som har alvorlige rekrutterings
problemer har ligget uforandret på 11 prosent det siste 
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Figur 6:
Andel bedrifter med rekrutteringsproblemer  
fordelt på fylke. I prosent.

Kilde: NAVs BedriftsuNdersøKelse

Stramhetsindikatoren

Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom antall
personer som virksomhetene mangler og antall personer 
som er sysselsatt. Et høyt forholdstall indikerer et stramt 
arbeidsmarked, noe som isolert sett indikerer et problem 
med å rekruttere arbeidskraft til virksomhetene.

Det presenteres to stramhetsindikatorer. Én for tabel
lersombeskriveryrker(STYRK)ogénfortabellersom
beskriver næringsgrupper (NACE). I begge stramhets
indikatorene er antall personer virksomhetene mangler 
(telleren) basert på resultater fra NAVs bedriftsunder
søkelse2010.Sysselsettingstallene(nevneren)foryrkes
grupperingererhentetfraStatistisksentralbyråsregis
terbaserte sysselsettingsstatistikk. Siste tilgjengelige
sysselsettingstall er fra 2009. For næringsgrupperinger 
er kilden for sysselsettingstallene Enhetsregisteret. Når 
det gjelder sysselsetting på regionsnivå er totaltallene 
hentet fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftunder-
søkelser.
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året. Utviklingen har imidlertid vært forskjellig i de ulike 
fylken e. I to fylker har andelen vært stabil, mens det har 
vært en økning i ni fylker. Andelen bedrifter med alvor
lige rekrutteringsproblemer har økt mest i NordTrøndelag 
og Vestfold, mens den største reduksjonen er å finne i 
Finnmark og SørTrøndelag. Til tross for nedgangen i 
Finnmark er det i dette fylket og i Nordland at det er flest 
bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer.

reKrUTTerIngSPrOBLemer  
FOrdeLT PÅ nÆrInger
Ettersom NAVs bedriftsundersøkelse er en utvalgsunder
søkelse, vil det være usikkerhet knyttet til estimatene på 

mangel. Usikkerheten kan variere fra næring til næring, 
og fylke til fylke. I det metodiske vedlegget presenteres 
størrelsen på usikkerheten. 

Utvalgte næringer
Jordbruk, skogbruk og fiske 
Andelen som oppgir at de har alvorlige rekrutteringsproble
mer innenfor jordbruk, skogbruk og fiske har gått ned med 
4 prosentpoeng, til 8 prosent, sammenlignet med fjorårets 
bedriftsundersøkelse. Den estimerte mangelen på arbeids
kraft innenfor næringen er i år estimert til 1 050 personer. 
Dette er en klar nedgang sammenlignet med fjorårets mangel.  

Arbeidsmarkedet er, med en stramhetsindikator på 3,1, 
fortsatt relativt stramt innenfor primærnæringene. Det er 

Mangel på arbeidskraft i 
antall personer NAVs stramhetsindikator

Prosentvis andel bedrifter 
med alvorlige 

rekrutteringsproblemer
2010 2011 2010 2011 2010 2011

Østfold 2 300 2 900 2,0 2,6 9 11
Akershus 5 500 4 900 2,3 2,1 10 10
Oslo* 5 100 12 800 1,2 2,9 7 9
Hedmark** 1 400 800 1,7 1,0 9 7
Oppland 1 200 1 400 1,5 1,7 11 9
Buskerud 1 900 2 200 1,6 1,8 10 10
Vestfold* 1 100 3 000 1,1 3,1 8 12
Telemark** 1 200 800 1,7 1,1 11 8
AustAgder* 600 1 000 1,3 2,3 8 11
VestAgder 1 000 1 600 1,2 2,0 9 10
Rogaland 7 900 7 900 3,6 3,5 14 13
Hordaland 5 300 5 200 2,3 2,2 14 16
Sogn og Fjordane 1 500 1 300 2,9 2,5 14 14
Møre og Romsdal 3 300 3 300 2,8 2,8 13 14
SørTrøndelag** 3 500 2 100 2,4 1,4 12 8
NordTrøndelag 1 000 1 600 1,8 2,9 8 14
Nordland 3 300 3 800 3,2 3,7 13 16
Troms 2 100 2 500 2,8 3,4 15 12
Finnmark 2 200 2 000 6,7 5,9 21 16
I alt* 51 300 61 000 2,0 2,4 11 11

* Økningen fra ifjor er statistisk signifikant innenfor et konfidensintervall på 95 prosent.
** Nedgangen fra ifjor er statistisk signifikant innenfor et konfidensintervall på 95 prosent.

KILDE: NAVS BEDRIftSuNDERSØKELSE

Tabell 3: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på fylker.
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særlig i Agderfylkene og i NordNorge at arbeidsmarke
det er stramt.

Industrien  
Den samlede mangelen på arbeidskraft innen industrien 
er i årets bedriftsundersøkelse estimert til 4 500. Dette er 
noe høyere enn i fjor, men denne økningen er innenfor 
usikkerhetsmarginen. I undergruppene innenfor industri
en har utviklingen fra i fjor vært noe ulik. Innenfor tre
foredling og grafisk industri har det vært en statistisk 
signifikant nedgang i mangelen på arbeidskraft det siste 
året. Det motsatte har vært tilfelle for nærings og nytel
sesmidler og petroleum og kjemiske produkter. 

Det er spesielt i NordNorge, Agderfylkene og Roga
land at arbeidsmarkedet innen industrien er stramt, med 
en stramhetsindikator på henholdsvis 3,1 og 2,9. Produk
sjon av maskiner og utstyr er den undergruppen hvor 
arbeidsmarked et ser ut til å være strammest i disse 
fylkene.  

Bygge- og anleggsvirksomhet
Mangelen på arbeidskraft innenfor bygge og anleggs
virksomhet er estimert til 9 600 personer. Dette er litt 
lavere  enn i fjor, men endringen er innenfor usikkerhets
marginen. Det ser dermed ut til at bedriftene innenfor 
denne næringen har omtrent like store vanskeligheter 
med å rekruttere relevant arbeidskraft som på samme tid 
i fjor.

Det er i NordNorge og i Agder og Rogaland at arbeids
markedet innenfor bygge og anleggsvirksomhet er 
strammest, med en stramhetsindikator på henholdsvis 9,2 
og 5,8. I  Hedmark, Oppland og Buskerud er stramhets
indikatoren på 3,3.

Varehandel 
Stramhetsindikatoren innenfor varehandelen er i årets 
bedriftsundersøkelse estimert til 1,3, og er dermed langt 
lavere enn den totale stramhetsindikatoren. Det mangler 
nå 4 550 personer innen denne næringen. Dette viser at 
mangelen på arbeidskraft har vært stabil det siste året. Det 
er særlig i NordNorge, med en stramhetsindikator på 2,4, 
at arbeidsmarkedet er stramt innenfor varehandelen.

Eiendomsdrift, forretningsmessig  
og faglig tjenesteyting
Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 
er, med en stramhetsindikator på 8,8, næringen med det 
strammeste arbeidsmarkedet i årets bedriftsunder søkelse. 
Dette er en sammensatt næringsgruppe som blant annet 
omfatter forskjellige typer konsulentvirksomheter og 
rengjøringsbedrifter. Den estimerte mangelen utgjør 
23 700 personer, noe som er mer enn en fordobling fra 
fjoråret.

Den estimerte mangelen er høyest i Oslo og Akershus, 
med 8 900, etterfulgt av Agderfylkene og Rogaland, med 
3 700. Målt som andel av de sysselsatte innenfor disse 
næringene utgjør dette henholdsvis 8,7 og 10,3 prosent. 
Stramheten på arbeidsmarkedet er imidlertid klart størst i 
NordNorge, hvor stramhetsindikatoren er på 16,2.

Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon er også en sammensatt 
næringsgruppe hvor blant annet forlagsvirksomhet og 
tjenester tilknyttet informasjonsteknologi inngår. Mange
len innenfor denne næringen er i årets bedriftsunder
søkelse estimert til 4 100. Dette er over en fordobling 
sammenlignet med den estimerte mangelen i fjorårets 
bedriftsundersøkelse. Stramhetsindikatoren på 5,0 indi
kerer også at arbeidsmarkedet er svært stramt. 

Det er særlig i NordNorge, Rogaland og Agderfylkene 
at arbeidsmarkedet er stramt innenfor denne næringe n. 
Stramhetsindikatoren utgjør henholdsvis 8,2 og 7,5 i disse 
to regionene.

Undervisning
Som i fjor er den estimerte mangelen på arbeidskraft 
svært lav innenfor undervisningsnæringen. Den estimerte 
mangelen utgjør nå 400 personer, noe som er en halvering 
fra fjorårets undersøkelse. Stramhetsindikatoren har gått 
ned fra 0,5 i fjor til 0,2 i år.

Resultatene fra årets og fjorårets undersøkelse kan 
tyde på at undervisningsinstitusjonene har små proble
mer med å rekruttere personell for å fylle sysselsettings
behovet. Undersøkelsen gjennomføres imidlertid i en 
periode der få skoler har behov for å rekruttere (fra be
gynnelsen av februar til slutten av mars). Dette kan bidra 
til for lave ansla g på mangelen på arbeidskraft. I 
bedriftsunder søkelsen problematiserer vi heller ikke i 
hvilken grad barnehagene og skolene ansetter ufaglært 
arbeidskraft. Barnehagene vil ofte ansette barnehageas
sistenter dersom de ikke får førskolelærere, og dermed 
gjerne svare nei på om de har så alvorlige rekrutterings
problemer at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. 
Disse forholdene gjør at resultatene for undervisnings
næringen ikke er helt sammenlignbare med resultatene 
for de andre næringene.

Helse- og sosialtjenester
I likhet med fjorårets bedriftsundersøkelse har 8 prosent 
av bedriftene innenfor helse og sosialtjenester svart at de 
har alvorlige rekrutteringsproblemer. Bedriftene innenfor 
denne næringen har oppgitt at de mangler 4 900 personer. 
Dette er noe lavere enn i fjor, men denne nedgangen er 
innenfor undersøkelsens usikkerhetsmargin. Det ser der
med ut til at rekrutteringsproblemene har vært omtrent 
uendret innenfor helse og sosialtjenester det siste året. 
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Mangel på 
arbeidskraft i antall 

personer

NAVs 
stramhets- 
indikator

Prosentvis andel 
bedrifter med alvorlige 

rekrutterings-
problemer

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Jordbruk, skogbruk og fiske** 1 800 1 000 5,6 3,1 12 8

Bergverksdrift og utvinning 300 300 1,1 0,8 10 10

Industrien 3 800 4 500 1,6 1,9 11 12

Nærings og nytelsemidler* 300 600 0,6 1,2 6 9

Tekstil og lærvarer 0 100 1,1 1,4 8 10

Trevarer 300 200 1,9 1,4 12 8

Treforedling og grafisk prod.** 100 0 0,8 0,3 6 2

Petroleum og kjemiske prod.* 0 100 0,2 0,5 4 7

Prod. av annen industri 300 400 1,5 1,9 11 16

Prod. av metallvarer 500 400 1,5 1,3 13 16

Prod. av maskiner og utstyr 2 200 2 500 3,2 3,8 20 21

Prod. av elektriske og optiske produkter 100 200 0,7 1,2 9 12

Elektrisitet, vann og renovasjon 200 200 0,6 0,7 6 6

Bygge og anleggsvirksomhet 10 300 9 600 5,8 5,2 20 22

Varehandel, motorvognreparasjoner 5 900 4 600 1,7 1,3 6 8

Transport og lagring 3 600 3 300 2,6 2,4 10 12

Overnattings og serveringsvirksomhet 1 900 1 600 2,3 2,0 11 12

Informasjon og kommunikasjon* 1 800 4 100 2,3 5,0 14 19

Finansierings og forsikringsvirksomhet 500 900 1,1 1,8 9 10

Eiendomsdrift, forretningsmessig  
og faglig tjenesteyting* 11 300 23 700 4,1 8,8 15 15

Offentlig forvaltning** 1 300 400 0,9 0,3 7 5

Undervisning** 1 000 400 0,5 0,2 8 5

Helse og sosialtjeneste 6 100 4 900 1,2 1,0 8 8

Personlig tjenesteyting 1 500 1 500 2,1 2,0 10 9

I alt* 51 300 61 000 2,0 2,4 11 11

* Økningen fra ifjor er statistisk signifikant innenfor et konfidensintervall på 95 prosent.
** Nedgangen fra ifjor er statistisk signifikant innenfor et konfidensintervall på 95 prosent.

KILDE: NAVS BEDRIftSuNDERSØKELSE

Tabell 4: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer.
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reKrUTTerIngSPrOBLemer  
FOrdeLT PÅ YrKer
I bedriftsundersøkelsen har vi bedt bedriftene oppgi 
innenfor hvilke yrker de har så store rekrutteringspro
blemer at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. De 
er også bedt om å oppgi hvor mange ansatte dette dreier 
seg om. Ved hjelp av svarene på dette spørsmålet bereg
nes mangelen innenfor de enkelte yrkene.

Tabell 7 viser mangel på arbeidskraft innenfor de 
yrkesgruppen e der mangelen på arbeidskraft er størst. Det 
foreligger ikke beregninger for alle yrkesgrupper. Dette 
er fordi mangelen på arbeidskraft ikke kan estimeres 

innenfor yrker der det kun er et fåtall bedrifter i utvalget 
som har oppgitt mangel på arbeidskraft. I de fleste slike 
tilfeller må vi forvente at et fåtall observasjoner i utvalget 
reflekter er markedsforholdene, det vil si at det er lav 
mange l på arbeidskraft innenfor yrket. I andre tilfeller vil 
likevel et fåtall observasjoner kunne summere seg til et 
betydelig antall personer. Det kan derfor være mangel på 
arbeidskraft innenfor en yrkesgruppe selv om yrket ikke 
er oppført i tabell 7.

Tabell 8 viser den relative mangelen på arbeidskraft 
fordelt på yrkesgrupper. Det absolutte tallet over mangel 
på arbeidskraft vil ha sammenheng med hvor stor yrkes

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  100  50  150  250  200  100  200  1 050 

Bergverksdrift og utvinning              100  50      50  250 

Industrien totalt  400  450  600  1 350  1 050  200  450  4 500 

Nærings og nytelsemidler  50  50      150  150      150  550 

Tekstil og lærvarer                  50          50 

Trevarer          50  50      50      200 

Treforedling og grafisk produksjon                              50 

Petroleum og kjemisk produksjon              50              100 

Produksjon av annen industri  50  50  50  50  100      50  400 

Produksjon av metallvarer  100  50  50  100  100  50  50  450 

Produksjon av maskiner og utstyr  200  200  400  850  650  100  150  2 550 

Produksjon av elektriske og optiske 
produkter  50  50      50  50          200 

Elektrisitet, vann og renovasjon      50      50  50      50  200 

Bygge og anleggsvirksomhet  1 250  2 050  800  1 700  1 600  650  1 550  9 600 

Varehandel, motorvognreparasjoner  600  1 200  350  750  750  250  650  4 550 

Transport og lagring  300  750  200  450  750  250  550  3 300 

Overnattings og serveringsvirksomhet  150  500  150  250  250  100  250  1 650 

Informasjon og kommunikasjon  250  2 200  150  600  350  200  300  4 100 

Finansierings og forsikringsvirksomhet  150  250      50  250  50  50  850 

Eiendomsdrift, forretningsmessig og 
faglig tjenesteyting  2 500  8 900  1 500  3 700  3 100  1 400  2 650  23 750 

Offentlig forvaltning  50  100  50  50  50      100  400 

Undervisning  50  50  50  100  100  50  100  450 

Helse og sosialtjeneste  600  950  350  700  750  350  1 150  4 900 

Personlig tjenesteyting  200  200  100  400  400  100  150  1 450 

I alt  6 700  17 700  4 400  10 500  9 700  3 700  8 300  61 000

KILDE: NAVS BEDRIftSuNDERSØKELSE

Tabell 5: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på næringer og regioner.
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gruppen er, mens det relative tallet vil ta hensyn til ulik 
størrelse på yrkesgruppene. Den relative mangelen er 
presentert i form av en stramhetsindikator (se egen ramme 
tidligere i artikkelen). Eksempelvis kan en mangel på 550 
platearbeidere være like virksomhetskritisk som en man
gel på 2 150 rørleggere og VVSmontører, ettersom ar
beidsstyrken for den siste gruppen er langt større. Vi ser 
derfor også på forholdstallet mellom mangelen på arbeids
kraft og antall sysselsatte i yrkene og benevner dette som 
stramhetsindikatoren. 

I spørsmålet som avdekker mangel, bes bedriftene ta 
stilling til om rekrutteringsproblemene er av en slik art at 

de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Innenfor en
kelte yrker kan det benyttes ufaglært arbeidskraft uten at 
dette i bedriftsundersøkelsen blir registrert som et alvor
lig rekrutteringsproblem. På den annen side vil enkelte 
arbeidsgivere ønske seg ansatte med kompetanse utover 
det som er normalt innenfor en yrkesgruppe. 

Den enkelte virksomhet rapporterer kun om mangel på 
arbeidskraft, ikke overskudd av arbeidskraft. Dette betyr 
at dersom en bedrift mangler 10 snekkere og en annen 
bedrift har et overskudd på 10 snekkere, så vil summen av 
dette bli et udekket behov på arbeidskraft på 10 snekkere. 
Den estimerte mangelen på 61 000 personer representerer 

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 2,6 2,4 2,1 3,7 3,1 2,6 4,9 3,1

Bergverksdrift og utvinning 1,2 0,6 2,8 0,6 1,0 0,8 2,7 0,8

Industrien totalt 1,1 1,5 1,8 2,9 1,9 1,1 3,1 1,9

Nærings og nytelsemidler 0,5 0,6 0,3 2,5 1,4 0,2 2,5 1,2

Tekstil og lærvarer 0,6 1,1 0,7 1,7 1,7 1,5 2,2 1,4

Trevarer 0,9 0,8 0,9 2,2 1,2 1,8 1,9 1,4

Treforedling og grafisk produksjon 0,2 0,3 0,1 0,3 0,9 0,1 1,7 0,3

Petroleum og kjemisk produksjon 0,1 0,3 0,6 1,5 0,4 0,3 1,4 0,5

Produksjon av annen industri 1,3 2,1 2,2 1,6 1,7 1,1 5,0 1,9

Produksjon av metallvarer 1,6 1,9 0,6 1,4 1,0 2,0 1,7 1,3

Produksjon av maskiner og utstyr 3,7 3,6 5,0 4,2 2,9 2,9 8,0 3,8

Produksjon av elektriske og optiske 
produkter 0,6 1,6 0,7 3,2 2,0 0,7 0,1 1,2

Elektrisitet, vann og renovasjon 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 1,3 0,7

Bygge og anleggsvirksomhet 5,0 5,0 3,3 5,8 5,2 3,9 9,2 5,2

Varehandel, motorvognreparasjoner 1,3 1,1 0,8 1,5 1,3 1,0 2,4 1,3

Transport og lagring 2,4 1,7 1,9 2,4 2,7 2,6 3,7 2,4

Overnattings og serveringsvirksomhet 2,0 2,0 1,3 2,2 1,9 1,4 3,5 2,0

Informasjon og kommunikasjon 5,0 4,8 3,0 7,5 4,2 3,8 8,2 5,0

Finansierings og forsikringsvirksomhet 5,2 1,0 0,7 1,5 3,3 1,4 2,9 1,8

Eiendomsdrift, forretningsmessig og 
faglig tjenesteyting 9,3 8,7 5,9 10,3 8,1 5,9 16,2 8,8

Offentlig forvaltning 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,7 0,3

Undervisning 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2

Helse og sosialtjeneste 0,9 0,9 0,5 1,0 0,9 0,7 2,1 1,0

Personlig tjenesteyting 2,4 0,8 0,9 4,0 3,7 1,5 2,2 2,0

I alt 2,0 2,9 1,4 2,9 2,2 1,7 3,6 2,4

KILDE: NAVS BEDRIftSuNDERSØKELSE

Tabell 6: 
Stramhetsindikatoren. resultatene fordelt på næringer og regioner.
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STYRK STILLING 2010 2011

8321 Bil, drosje og varebilførere * 2 100 3 050

7125 Tømrere* 1 900 2 850

8323 Lastebil og vogntogførere* 1 550 2 400

7134 Rørleggere og VVSmontører* 800 2 150

2130 Systemutviklere og programmerere* 1 100 2 050

3231 Sykepleiere* 1 400 1 950

5223 Dør og telefonselgere 1 100 1 550

7241 Elektrikere, elektronikere o.l 1 300 1 300

5141 Frisører, kosmetologer og lignende** 1 950 1 250

7421 Snekkere 1 550 1 250

5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 1 150 1 250

5122 Kokker 1 350 1 200

3119 Andre ingeniører og teknikere* 750 1 100

3111 Bygningsingeniører og teknikere 1 000 1 050

2147 Sivilingeniører (geofag, petroleums
teknologi, metallurgi o.l.) 150 1 000

3415 Tekniske og kommersielle 
salgsrepresentanter 900 950

7212 Sveisere 750 950

8331 Anleggsmaskinførere 1 050 850

3412 Forsikringskonsulenter 900 850

9210 Hjelpearbeidere innen jordbruk,  
skogbruk og fiske 0 850

5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 750 800

3120 Dataingeniører og teknikere 400 700

7412 Bakere og konditorer 350 700

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, 
bergverk og metallurgi 800 650

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 750 650

7237 Industrimekanikere 500 650

2144 Sivilingeniører (elektronikk og 
telekommunikasjon)* 250 650

2310 Universitets og høgskolelektorer/lærere 100 650

5224 Selgere (engros) 900 600

7129 Anleggsgartnere 700 600

5221 Butikkmedarbeidere o.l. 650 600

7214 Platearbeidere 650 550

3112 Elkraftingeniører og teknikere 100 550

7142 Overflatebehandlere og lakkerere 400 500

5139 Annet pleie og omsorgspersonale 250 500

3232 Vernepleiere 250 500

2114 Geologer og geofysikere 0 500

7231 Bilmekanikere 600 450

7244 Energimontører 0 450

STYRK STILLING 2010 2011

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 400 400

4121 Økonomimedarbeidere og 
revisjonsassistenter 400 400

8322 Buss og sporvognførere* 200 400

7243 Automatikere, tavlemontører, viklere  
og transformatormontører 200 400

3113 Elektronikk og telekommunikasjons
ingeniører og teknikere 0 400

2541 Sosial og siviløkonomer 400 350

3142 Dekksoffiserer og loser 0 350

2141 Sivilarkitekter, by og trafikkplanleggere 200 300

7311 Instrumentmakere og reparatører 0 300

7141 Malere og byggtapetserere 450 200

2221 Leger** 400 200

5161 Brannkonstabler o.l. 0 200

3114 Maskiningeniører og teknikere** 250 150

2545 Psykologer** 250 150

2149 Andre sivilingeniører og tilsvarende yrker 100 150

3341 Yrkesfaglærere og faglærere i 
videregående skole 150 50

3433 Revisorer (ikke statsautoriserte) og 
regnskapsførere 1 100 0

6101 Gårdbrukere m.fl. 950 0

7213 Kopper og blikkslagere 850 0

3413 Eiendomsmeglere og forvaltere 700 0

3475 Idrettsutøvere og trenere 650 0

3349 Andre yrker innen undervisning og 
pedagogisk arbeid 600 0

2511 Statsautoriserte revisorer 600 0

7121 Murere m.fl. 500 0

5131 Barne og ungdomsarbeidere o.l. 400 0

3320 Førskolelærere 350 0

7131 Taktekkere 300 0

3310 Grunnskolelærere 250 0

2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 250 0

3450 Polititjenestemenn 200 0

8213 Maskinarbeidere 200 0

2411 Saksbehandlere innen offentlig 
administrasjon 150 0

*  Økningen fra i fjor er statistisk signifikant innenfor et konfidensintervall  
på 95 prosent.

**  Nedgangen fra i fjor er statistisk signifikant innenfor et konfidensintervall  
på 95 prosent

KILDE: NAVS BEDRIftSuNDERSØKELSE

Tabell 7: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. Sortert etter antall personer som bedriftene mangler.
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STYRK STILLING

Mangel på 
arbeidskraft i 

antall 
personer, 2011

Stramhets-
indikator

2114 Geologer og geofysikere 500 20 

5223 Dør og telefonselgere 1 550 17 

7129 Anleggsgartnere 600 16 

8321 Bil, drosje og varebilførere 3 050 15 

7311 Instrumentmakere og reparatører 300 15 

2144 Sivilingeniører (elektronikk og 
telekommunikasjon) 650 14 

7142 Overflatebehandlere og lakkerere 500 12 

3119 Andre ingeniører og teknikere 1 100 12 

7214 Platearbeidere 550 12 

7134 Rørleggere og VVSmontører 2 150 12 

7421 Snekkere 1 250 12 

7212 Sveisere 950 11 

2147 Sivilingeniører (geofag, petro
leumsteknologi, metallurgi o.l.) 1 000 11 

3112 Elkraftingeniører og teknikere 550 10 

7244 Energimontører 450 10 

7243 Automatikere, tavlemontører, 
viklere og transformatormontører 400 10 

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 650 10 

8323 Lastebil og vogntogførere 2 400 9 

3412 Forsikringskonsulenter 850 9 

3111 Bygningsingeniører og teknikere 1 050 7 

7125 Tømrere 2 850 7 

2130 Systemutviklere og 
programmerere 2 050 7 

5141 Frisører, kosmetologer o.l. 1 250 6 

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, 
bergverk og metallurgi 650 6 

3232 Vernepleiere 500 6 

3415 Tekniske og kommersielle 
salgsrepresentanter 950 5 

3142 Dekksoffiserer og loser 350 5 

5122 Kokker 1 200 5 

5123 Hovmestere, servitører og 
barkeepere 800 5 

8331 Anleggsmaskinførere 850 4

STYRK STILLING

Mangel på 
arbeidskraft i 

antall 
personer, 2011

Stramhets-
indikator

5161 Brannkonstabler o.l. 200 4 

7241 Elektrikere, elektronikere o.l 1 300 4 

7237 Industrimekanikere 650 4 

7141 Malere og byggtapetserere 200 3

2310 Universitets og høgskolelektorer/
lærere 650 3 

8322 Buss og sporvognførere 400 3 

2141 Sivilarkitekter, by og 
trafikkplanleggere 300 3 

3231 Sykepleiere 1 950 3 

3113 Elektronikk og telekommunika
sjonsingeniører og teknikere 400 3 

2541 Sosial og siviløkonomer 350 3 

5224 Selgere (engros) 600 2 

7231 Bilmekanikere 450 2 

3120 Dataingeniører og teknikere 700 2 

2149 Andre sivilingeniører og 
tilsvarende yrker 150 2 

2545 Psykologer 150 2 

4121 Økonomimedarbeidere og 
revisjonsassistenter 400 2 

5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 1 250 1 

3114 Maskiningeniører og teknikere 150 1 

2221 Leger 200 1

5139 Annet pleie og omsorgspersonale 500 1 

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter 
o.l. 400 1 

3341 Yrkesfaglærere og faglærere i 
videregående skole 50 1 

5221 Butikkmedarbeidere o.l. 600 0 

KILDE: NAVS BEDRIftSuNDERSØKELSE

Tabell 8: 
estimert mangel på arbeidskraft fordelt på yrker. I antall personer og stramhetsindikator. 
Sortert etter stramhetsindikator. 
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derfor et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en 
viss utstrekning blir dette dekket opp av den løpende til
gangen av arbeidskraft over tid.

nå trengs det flere rørleggere og tømrere
Beregningene som er gjort på bakgrunn av årets bedrifts
undersøkelse viser blant annet at mangelen på rørleggere 
og VVSmontører har økt betydelig det siste året, fra ca. 
800 til ca. 2 150 personer (se tabell 7). Vi ser også at ar
beidsmarkedet er ganske stramt for denne yrkesgruppen, 
med en stramhetsindikator på 12 prosent (se tabell 8).

Undersøkelsen viser også at mangelen på tømrere har 
økt signifikant det siste året, fra ca. 1 900 i fjor til ca. 
2 850 i år. Tømrere er med dette en av yrkesgruppene 
som det er størst mangel på i årets undersøkelse. Den 
stigende mangelen på rørleggere og tømrere har trolig 
sammenheng med at aktiviteten i byggebransjen har 
økt. Mangelen på andre yrkesgrupper som ofte jobber i 
byggebransjen, slik som elektrikere, snekkere, byg
ningsingeniører og teknikere og sivilingeniører innen 
bygg og anlegg, er også relativt høy. Innen disse yrkes
gruppene ser vi imidlertid ingen signifikant endring fra 
i fjor.

Økt mangel på bussjåfører, drosjesjåfører 
og lastebil-/vogntogførere
Ifølge våre beregninger har også behovet for buss og 
sporvognførere, lastebil og vogntogførere og bil, drosje 
og varebilførere økt signifikant siden i fjor, som vi kan se 
av tabell 7. Mangelen på buss og sporvognførere har rela
tivt sett økt mest, med 106 prosent, mens mangelen på 
bil, drosje og varebilførere er høyest, med ca. 3 050 
personer. Innenfor sistnevnte yrkesgruppe er også den re
lative mangelen høy, med en stramhetsindikator på 15 
prosent (se tabell 8).

Når det gjelder buss og sporvognførere, er det hoved
sakelig bedrifter som driver med rutebiltransport i by og 
forstadsområder som har oppgitt problemer med å rekrut
tere personer i denne yrkesgruppa. Dette tyder på at det i 
størst grad er bussjåfører som trengs, heller enn spor
vognførere. Hovedvekten av behovet for bil, drosje og 
varebilførere finner vi i bedrifter som driver med drosje
biltransport. 

det mangler flere realister, sivilingeniører og 
høyskoleingeniører/-teknikere
I årets bedriftsundersøkelse ser vi en tendens til økning i 
mangelen på personer innen ulike ingeniør, IKT og 
realistyrke r. Blant annet har det vært en betydelig økning 
i mangelen på systemutviklere og programmerere. Den 

beregnede mangelen på systemutviklere og program
merere summerer seg i år til 2 050 personer, og har der
med økt med 950 personer siden i fjor. Dette er en av 
yrkesgru ppene det er størst mangel på i årets undersøkelse 
(se tabell 7).

En annen yrkesgruppe som bedriftene i større grad har 
oppgitt mangel på i år enn i fjor, er sivilingeniører som er 
utdannet innenfor elektronikk og telekommunikasjon. 
Den beregnede mangelen på denne yrkesgruppa er 650 
personer, mot 250 personer for ett år siden. Arbeids
markedet er ganske stramt for denne yrkesgruppa, med en 
stramhetsindikator på 14 prosent (se tabell 8).

Arbeidsmarkedet er imidlertid enda strammere for 
geologe r og geofysikere, med en stramhetsindikator på 
20 prosent. Mangelen på arbeidskraft innenfor dette yrket 
skriver seg i stor grad fra bedrifter som utvinner råolje og 
naturgass, og er beregnet til 500 personer. Mangelen på 
andre ingeniører og teknikere2 har hatt en økning siden i 
fjor, fra 750 til 1 100, mens mangelen på maskiningeniø
rer og teknikere har gått ned fra 250 til 150 personer. 

Økt mangel på sykepleiere, men nedgang 
i mangel på psykologer og leger
Som vi kan se av tabell 7, er sykepleiere en av yrkesgrup
pene som det er størst mangel på. Behovet for sykepleiere 
har også økt en del, fra 1 400 i fjor til 1 950 i år. Behovet 
for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere er også høyt, med 
1 250 personer, men har ikke økt signifikant det siste året. 
Samtidig som sykepleiermangelen øker, ser vi at den be
regnede mangelen på leger har gått ned fra 400 til 200, og 
at den beregnede mangelen på psykologer har gått ned fra 
250 til 150.

Ingen økning i mangel på salgs- 
og serviceyrker
Dør og telefonselgere er en av yrkesgruppene som det er 
størst etterspørsel etter, med en beregnet mangel på 1 550 
personer. For denne yrkesgruppa er markedet ganske 
stramt, som vi kan se av tabell 8, men det er ingen signifi
kant økning i mangelen siden i fjor. Det er også relativt stor 
mangel på frisører og kosmetologer, men i løpet av det siste 
året har den beregnede mangelen sunket fra 1 950 til 1 250. 
Undersøkelsen viser videre at det er relativt stor mangel på 
kokker, med en beregnet mangel på 1 200 personer.

2  Ingeniører og teknikere som ikke klassifiseres som bygnings, elkraft, 
elektronikk/telekommunikasjons, maskin, kjemi eller petroleums/
bergverks/metallurgiingeniører/teknikere.
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metodisk vedlegg
I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av bedrifter fra 
Bedrifts og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). Utval
get trekkes tilfeldig, men alle bedrifter med mer enn 400 
ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle bedrifter med 
mer enn 100 ansatte i næringene offentlig forvaltning, 
undervisning, helse og sosialtjenester og personlig tje
nesteyting med i utvalget. Dette fordi dette ofte er bedrif
ter som skiller seg fra andre, som for eksempel sykehus, 
når det gjelder hvilke yrker de etterspør.

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

Det stilles i alt fem spørsmål i undersøkelsen. De ut
trukne bedriftene blir bedt om å svare, enten postalt, ved 
bedriftsbesøk, eller telefonisk. Den vanligste innsam
lingsmetoden er postale henvendelser. Spørsmålene i un
dersøkelsen gir anslag på bedriftenes sysselsettingsfor
ventninger for det kommende året, og om bedriften har 
rekrutteringsproblem innenfor spesifikke yrker.

I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal presen
teres i form av andeler, og ikke absoluttverdier, vektes 
resultatene. Et eksempel på en slik problemstilling er 
kartlegging av andel bedrifter som forventer sysselset
tingsvekst i det kommende år. Ettersom næringene varie
rer i størrelse er det nødvendig å tildele de store næringene 

mer vekt enn de små. Vektingen konstrueres ut fra forhol
det mellom antall bedrifter i næringen og antall bedrifter 
totalt. Dersom resultatene presenteres på fylkesnivå vek
tes ikke resultatene. Ettersom utvalget er overrepresentert 
av store bedrifter må resultatene innenfor hver næring og 
hvert fylke vektes også i forhold til andelen små og store 
bedrifter i populasjonen.

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

Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo 
mer detaljert kjennetegn det søkes på, dess større er usik
kerheten knyttet til estimatet. For eksempel er det større 
usikkerhet knyttet til estimatene for mangel i Finnmark 
enn det vil være for hele landet. Dette fordi det her er færre 
bedrifter, og estimatet blir dermed mer følsomt dersom en 
bedrift oppgir svært høy mangel i forhold til de andre.

NAV har beregnet konfidensintervall for estimert man
gel på arbeidskraft. Den faktiske mangel vil med 95 pro
sent sannsynlighet ligge innenfor de respektive konfiden
sintervallene som er presentert i figurene. Nederste mulige 
grense for et konfidensintervall kan ikke være lavere enn 
observert mangel i utvalget.

Arbeids og velferdsdirektoratet kan kontaktes dersom 
det ønskes mer utdypende informasjon om estimering av 
mangel på arbeidskraft og beregning av konfidensinter
valler.
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Figur 1: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. regionale resultater. 
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Figur 2: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for hele landet. 
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Figur 3: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for Østfold, 
Vestfold og Telemark. 
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Figur 5: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for Hedmark, 
Oppland og Buskerud. 
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Figur 4: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for Oslo og 
akershus. 

KILDE: ARBEIDS- OG VELfERDSDIREKtORAtEt

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

Jo
rd

br
uk

, 
sk

og
br

uk
 o

g 
fi

sk
e 

Be
rg

ve
rk

sd
ri

ft
 o

g 
ut

vi
nn

in
g 

In
du

st
ri

en
 t

ot
al

t 

El
ek

tr
is

it
et

, 
va

nn
 o

g 
re

no
va

sj
on

 

By
gg

e-
 o

g 
an

le
gg

sv
ir

ks
om

he
t 

Va
re

ha
nd

el
, 

m
ot

or
vo

gn
re

pa
ra

sj
on

er
 

Tr
an

sp
or

t 
og

 la
gr

in
g 

Ov
er

na
tt

in
gs

- 
og

 
se

rv
er

in
gs

vi
rk

so
m

he
t 

In
fo

rm
as

jo
n 

og
 

ko
m

m
un

ik
as

jo
n 

Fi
na

ns
ie

ri
ng

s-
 o

g 
fo

rs
ik

ri
ng

sv
ir

ks
om

he
t 

Ei
en

do
m

sd
ri

ft
, 

fo
rr

et
ni

ng
sm

es
si

g 
og

 
fa

gl
ig

 t
je

ne
st

ey
ti

ng
 

Of
fe

nt
lig

 f
or

va
lt

ni
ng

 

U
nd

er
vi

sn
in

g 

H
el

se
- 

og
 s

os
ia

lt
je

ne
st

e 

Pe
rs

on
lig

 t
je

ne
st

ey
ti

ng
 

Figur 6: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for agder-fylkene 
og rogaland. 
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Figur 7:
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for Hordaland, 
Sogn og Fjordane og møre og romsdal. 
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Figur 8: 
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for 
Trøndelagsfylkene. 
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Figur 9:
estimert mangel på arbeidskraft med konfidens-
intervaller. næringsvise resultater for nord-norge. 
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opp og ned – hva skjedde med 
sykefraværet?
AV JON PETTER NOSSEN

Sammendrag

Sykefraværet økte med 7 prosent fra 2008 til 2009, men ble redusert igjen med 9 prosent fra 2009 til 2010. Økningen i 
2009 var omtrent den samme for det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet, mens nedgangen i 2010 var sterkere for 
legemeldt enn for egenmeldt fravær. Endringene begge år var størst for menn.

Svineinfluensaen i annen halvdel av 2009 hadde en betydelig effekt på sykefraværet. Endringen i tapte dagsverk som 
kan knyttes til influensa forklarer 19 prosent av økningen i den legemeldte sykefraværsprosenten fra 2008 til 2009, og 
24 prosent av nedgangen fra 2009 til 2010. Andelene er beregnet med utgangspunkt i endringen for hele diagnose-
gruppen luftveis lidelser, siden en del (antatt) influensa trolig er kodet med andre luftveisrelaterte diagnoser. For det 
egenmeldte sykefraværet finnes det ikke diagnoseopplysninger.

60 prosent av nedgangen i legemeldt sykefravær fra 2009 til 2010 kan forklares med at det ble færre sykefraværs - 
til fell er utenom luftveislidelser. Det ser også ut til at varigheten ble noe redusert, men betydningen av dette er vanskelig 
å tallfeste nøyaktig.

Hele økningen i legemeldt sykefravær fra 2008 til 2009 kan forklares med økt varighet, når vi ser bort fra luftveis-
lidelser. Dette viste seg særlig ved at det ble flere sykefraværstilfeller med over åtte ukers varighet. Samtidig ble 
betydninge n av influensa mer enn oppveid av en nedgang i antall sykefraværstilfeller utenom luftveislidelser.

Gjennomsnittlig sykmeldingsgrad per tapte arbeidsdag økte fra 85,2 prosent i 2008 til 85,6 prosent i 2009, men ble så 
redusert til 84,5 prosent i 2010. Dette skal tolkes som at andelen av sykefraværet der sykmeldingsgraden var 100 pro-
sent, ble redusert fra 2009 til 2010. Nedgangen var på 1,4 prosent, eller 1,2 prosent når luftveislidelser holdes utenfor. 
Nedgangen kan imidlertid skyldes en sammensetningseffekt, altså bare være en indirekte effekt av nedgangen i antall 
sykefraværstilfeller. Når det er en betydelig nedgang i antall sykefraværstilfeller, er det trolig de mindre alvorlige til-
fellene som «faller bort». Disse vil sannsynligvis sjelden være graderte, og dermed øker andelen graderte blant de 
resterend e tilfellene.

Økningen i 2008-2009 var størst i bygge- og anleggsvirksomhet og annen privat næringsvirksomhet, mens nedgan-
gen i 2009-2010 var mer jevnt fordelt mellom næringene.

Når vi ser bort fra luftveislidelser, var økningen i 2008-2009 størst for lettere psykiske lidelser, mens nedgangen året 
etter var mer jevnt fordelt på diagnosegrupper. Omfanget av luftveislidelser i 2010 var betydelig lavere enn i 2008, dvs. 
året før svineinfluensaen. Dette bidro til det lave nivået på legemeldt sykefravær i 2010.

InnlednIng

Sykefraværsstatistikken som publiseres av Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) og NAV, er i utgangspunktet en kvartals-
statistikk. Når statistikk for et nytt kvartal publiseres, blir 
det på grunn av sesongvariasjoner sammenlignet med 
samme kvartal året før. Denne artikkelen er i stedet basert 
på aggregering av kvartalstallene til årsstatistikk. Man 
får da i større grad fram de store linjene i utviklingen, 
mens sesongvariasjonen elimineres og andre tilfeldige og 
forbigående variasjoner fra kvartal til kvartal tones ned. 
Årsstatistikk gjør det også lettere å analysere utviklingen 

i antall sykefraværstilfeller og varigheten av sykefraværs-
tilfellene. Vi begrenser oss i hovedsak til det legemeldte 
fraværet, som utgjør størstedelen av sykefraværet og hvor 
statistikkgrunnlaget er langt mer detaljert enn for egen-
meldt fravær.

Noen spørsmål som forsøkes besvart i artikkelen er: 
Hvor mye av svingningene i sykefraværet de to siste årene 
skyldes svineinfluensaen? Har det vært en økning i bru-
ken av gradert sykmelding etter at den nye IA-avtalen fra 
mars 2010 anbefalte dette, og hvor mye av nedgangen i 
sykefraværet i 2010 kan i så fall forklares med dette? 
Hvordan har antall sykefraværstilfeller og varigheten av 
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sykefraværstilfellene utviklet seg? Det blir gjort et forsøk 
på å tallfeste hvor mye av endringene i legemeldt syke-
fravær som skyldes disse faktorene, det vil si influensa, 
hyppigheten av sykefraværstilfeller utenom influensa, 
omfanget av gradert sykmelding, samt (den gjennomsnitt-
lige) varigheten av sykefraværstilfellene.

legemeldt sykefravær – noen definisjoner

Avtalte dagsverk: Antall avtalte arbeidsdager samlet for 
alle arbeidstakere, dvs. gyldige arbeidsforhold ifølge 
arbeidstake r- og arbeidsgiverregisteret. Justert for deltid 
og uttak av ferie.

Tapte dagsverk: Antall tapte dagsverk på grunn av 
sykmelding, samlet for alle arbeidstakere. Justert for 
deltid og sykmeldingsgrad, som kan variere fra 20 til 
100 prosent.

Sykefraværsprosenten: Tapte dagsverk i prosent av 
avtalte dagsverk.

Sykefraværstilfelle: Enten en enkeltstående sykmel-
ding eller flere påfølgende eller overlappende sykmel-
dinger for samme person som er kjedet sammen.

Andel graderte sykefraværstilfeller: Andelen av syke-
fraværstilfellene som på et eller annet tidspunkt har 
vært gradert, altså hatt en sykmeldingsgrad på mindre 
enn 100 prosent.

Gjennomsnittlig sykmeldingsgrad: Sykmeldingsgrad 
i gjennomsnitt for alt legemeldt sykefravær i perioden. 
Tar utgangspunkt i den nøyaktige sykmeldingsgraden 
og den nøyaktige perioden en person har hatt gradert 
sykmelding. Kan beregnes per tapt arbeidsdag (som her) 
eller per sykefraværstilfelle. Hvis gjennomsnittlig syk-
meldingsgrad øker, tilsvarer det en nedgang i andelen 
graderte sykefraværstilfeller.

Varighet: Et mål på lengden av hvert sykefraværs-
tilfelle, vanligvis målt i antall kalenderdager.

SyKefraværet ned med  
9 ProSent I 2010

Det totale sykefraværet (legemeldt pluss egenmeldt) var i 
2010 som helhet på 6,8 prosent, mot 7,5 prosent i 2009 
(figur 1). Det var altså en nedgang på 0,7 prosentpoeng, 
eller 9,2 prosent (tabell 1). Fra 2008 til 2009 var det en 
økning på 6,7 prosent. Den prosentvise endringen var 
større for menn enn kvinner både når det gjelder øknin-
gen i 2008-2009 og nedgangen i 2009-2010. Siden ned-
gangen i 2010 var større enn økningen i 2009, var syke-

Tabell 1. 
Prosentvis endring i totalt, legemeldt og egenmeldt sykefravær etter kjønn. årsstatistikk 2008–2010

 2008–2009 2009–2010 2008–2010
Totalt sykefravær, begge kjønn +6,7 -9,2 -3,1
Totalt sykefravær, kvinner +4,5 -8,6 -4,5
Totalt sykefravær, menn +8,9 -11,5 -3,6
Legemeldt sykefravær, begge kjønn +6,8 -9,8 -3,7
Legemeldt sykefravær, kvinner +4,5 -8,6 -4,5
Legemeldt sykefravær, menn +9,5 -11,3 -2,9
Egenmeldt sykefravær, begge kjønn +6,0 -5,3 +0,4

KILDE: SSB OG NAV
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fraværet i 2010 3,1 prosent lavere enn i 2008 (siste kolonne 
i tabell 1).

Utviklingen i det totale sykefraværet bestemmes i all 
hovedsak av det legemeldte fraværet, som gikk ned fra 6,5 
prosent i 2009 til 5,9 prosent i 2010. Dette innebærer en 
nedgang på 9,8 prosent, mens det var en økning på 6,8 pro-
sent fra 2008 til 2009. Også for legemeldt fravær var end-
ringene begge år større for menn enn kvinner. Det 
legemeldt e fraværet var 3,7 prosent lavere i 2010 enn i 
2008. Utviklingen i det egenmeldte sykefraværet var til en 
viss grad lik det legemeldte. Egenmeldt fravær utgjør imid-
lertid en liten andel av det totale sykefraværet (om lag 1/8). 
I de neste avsnittene vil vi gå nærmere inn i statistikken for 
å forsøke å forklare de store svingningene i legemeldt syke-
fravær de siste årene.

InflUenSa Stod for en fJerdedel 
av nedgangen
Noe av nedgangen i det legemeldte sykefraværet fra 2009 
til 2010 kan forklares med at det var uvanlig mye influensa 
i annet halvår 2009 på grunn av svineinfluensaen, og at 
det var lite influensa i første kvartal 2010. Nedgangen i 
antall tapte dagsverk med influensadiagnose utgjør imid-
lertid ikke mer enn 18 prosent av den totale nedgangen i 
tapte dagsverk fra 2009 til 2010. Siden man ikke kan være 
sikker på at alle influensatilfeller er registrert med denne 
diagnosen, kan man alternativt beregne andelen for hele 
diagnosegruppen luftveislidelser. Andelen øker da til 26 
prosent.1 Den reelle andelen ligger antagelig et sted mel-
lom disse to tallene. Videre stod influensa for 24 prosent 
av økningen i antall tapte dagsverk fra 2008 til 2009. I 
dette tilfellet reduseres andelen til 23 prosent når alle luft-
veislidelser tas med.2 For egenmeldt fravær finnes det 
ikke diagnoseopplysninger, men det er likevel grunn til å 
anta at en del av endringene også i det egenmeldte fra-
været skyldes influensa.

Det er en mulighet for at den store medieoppmerk-
somheten om svineinfluensaen bidro til sykefravær også 
med andre diagnoser enn luftveislidelser. For eksempel 
kan den ha bidratt til lettere psykiske lidelser eller angst 
blant enkelte, eller forverret en eksisterende tilstand. 
Slik sett er det mulig at effekten av influensa undervur-
deres i tallene over. Men på den annen side ville antage-
lig noen av dem som ble sykmeldt med svineinfluensa 
hatt sykefravær uansett av andre grunner. Det er altså 

1  Til sammenligning er andelen hele 65 prosent når man ser på nedgangen 
fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal 2010.

2  Årsaken til at andelen her reduseres når vi tar med alle luftveislidelser, er 
at det var en liten nedgang i antall tapte dagsverk med luftveislidelser 
utenom influensa til tross for den generelle økningen i sykefraværet fra 
2008 til 2009.

ikke mulig å måle helt nøyaktig hvor mye av svingnin-
gene i sykefraværet som kan tilskrives influensa, men vi 
tror ikke anslagene som er gitt her er langt fra den reelle 
effekten.

tI ProSent av nedgangen Kan 
tIlSKrIveS redUSert gJennom-
SnIttlIg SyKmeldIngSgrad

I den videre analysen vil vi som nevnt forsøke å tallfeste 
hvor mye av økningen i legemeldt sykefravær i 2008-2009 
og nedgangen i 20092010 som kan tilskrives fire ulike 
faktorer. Vi tar nå utgangspunkt i endringen i sykefraværs-
prosenten, slik at endringer i tapte dagsverk sees i forhold 
til endringer i avtalte dagsverk. Vi velger å bruke endrin-
gene i hele diagnosegruppen luftveislidelser som mål på 
betydningen av influensa. Regner vi på denne måten stod 
influensa for 19 prosent av økningen i legemeldt sykefra-
vær fra 2008 til 2009, og 24 prosent av nedgangen fra 2009 
til 2010.3

Når det gjelder omfanget av gradert sykefravær, viser 
statistikken over legemeldt sykefravær at det i alle kvarta-
ler i 2010 var en økning i andelen sykefraværstilfeller som 
på et eller annet tidspunkt har hatt gradert sykmelding, 
sammenlignet med de samme kvartaler i 2009. I fjerde 
kvartal 2010 var andelen 20,0 prosent, mot 18,6 prosent i 
fjerde kvartal 2009. En alternativ og mer presis indikator 
for omfanget av gradert sykefravær er gjennomsnittlig 
sykmeldingsgrad per tapte arbeidsdag (se faktaboks). 
Denne indikatoren fanger opp både den nøyaktige syk-
meldingsgraden på hver sykmelding og hvor lenge de 
«graderte» tilfellene faktisk var graderte. Gjennomsnitt-
lig sykmeldingsgrad økte svakt fra 85,2 prosent i 2008 til 
85,6 prosent i 2009 (figur 2). Dette skal tolkes som en øk-
ning i andelen av sykefraværet der sykmeldingsgraden 
var 100 prosent. Deretter var det en nedgang til 84,5 pro-
sent i 2010, det vil si en nedgang i andelen av sykefraværet 
der sykmeldingsgraden var 100 prosent. Vi ser også at 
kvinner har betydelig lavere gjennomsnittlig sykmel-
dingsgrad enn menn. Med andre ord har en lavere andel 
av sykefraværet til kvinner en sykmeldingsgrad på 100 
prosent, sammenlignet med menn.

Nedgangen i gjennomsnittlig sykmeldingsgrad fra 
2009 til 2010 var altså på 1,1 prosentpoeng, eller 1,4 pro-
sent. Dersom vi holder luftveislidelser utenfor, var ned-
gangen på 1,2 prosent. Siden sykefraværsprosenten auto-

3  Årsaken til at disse andelene er noe lavere enn andelene av endringen i 
tapte dagsverk gjengitt over, er at det her er kontrollert for at det var en 
liten nedgang i avtalte dagsverk fra 2008 til 2009, og en liten økning fra 
2009 til 2010.
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matisk blir lavere ved gradert sykmelding, kan endringene 
i gjennomsnittlig sykmeldingsgrad utenom luftveislidel-
ser forklare 6 prosent av økningen i legemeldt sykefravær 
i 2008-2009, og 10 prosent av nedgangen i 2009-2010. 
Influens a og gjennomsnittlig sykmeldingsgrad forklarer 
altså til sammen 25 prosent av økningen i 2008-2009 og 
34 prosent av nedgangen i 2009-2010.

færre SyKefraværStIlfeller 
Utenom InflUenSa forKlarer 
60 ProSent av nedgangen

Det som gjenstår av «forklaringsfaktorer» er antall syke-
fraværstilfeller utenom influensa, som bør sees i forhold 

til utviklingen i avtalte dagsverk, samt varigheten av 
sykefravær stilfellene. Tabell 2 viser prosentvis endring i 
antall legemeldte sykefraværstilfeller fordelt etter varig-
hetskategorier. Fra 2009 til 2010 gikk antall tilfeller ned 
med hele 11,6 prosent. Når luftveislidelser holdes utenfor, 
var nedgangen på 5,9 prosent. Dette tilsvarer 60 prosent 
av nedgangen i det legemeldte sykefraværet. Det er derfor 
ingen tvil om at reduser t antall sykefraværstilfeller uten-
om influensa er hovedforklaringen på nedgangen i lege-
meldt sykefravær fra 2009 til 2010.

Den siste av de fire «forklaringsfaktorene» er varig
heten. Statistikk over gjennomsnittlig varighet er dess-
verre ikke tilgjengelig. Det framgår imidlertid av bereg-
ningene over at de tre andre komponentene kan forklare 
94 (24+10+60) prosent av nedgangen i 2009-2010. De 
resterend e 6 prosent vil omfatte både effekten av gjen-
nomsnittlig varighet og en ukjent residual som skyldes 
samvirkning mellom komponentene. Det er derfor van-
skelig å si noe nøyaktig om utviklingen i gjennomsnittlig 
varighet. Imidlertid kan eventuelle forskyvninger i for-
delingen av tilfeller på de ulike varighetskategoriene gi en 
indikasjon på hvordan gjennomsnittlig varighet har ut-
viklet seg. Av tabellen framgår det at det var en betydelig 
nedgang i antall avsluttede tilfeller utenom luftveislidelser 
innen alle fem varighetsgruppene, men det var minst 
reduksjo n for tilfeller på 1-16 dager. Det kan dermed se ut 
til å ha vært en viss forskyvning fra lengre til kortere 
tilfelle r fra 2009 til 2010, det vil si en reduksjon i gjen-
nomsnittlig varighet.

Til tross for at det var en relativt kraftig økning i 
legemel dt sykefravær fra 2008 til 2009, økte antall til-
feller dette året med bare 1,3 prosent (tabell 2). Når 
luftveislidelser holdes utenfor, var det også dette året en 
nedgang (på 2,6 prosent). Denne nedgangen gir faktisk 

80 % 

82 % 

84 % 

86 % 

88 % 

90 % 

92 % 

94 % 

96 % 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Menn I alt Kvinner 

Figur 2. 
gjennomsnittlig sykmeldingsgrad.  
Per tapt arbeidsdag med legemeldt sykefravær. 
årsstatistikk 2001–2010
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Prosentvis endring Uten luftveislidelser
2008-2009 2009-2010 2008-2010 2008-2009 2009-2010 2008-2010

Tilfeller i alt +1,3 -11,6 -10,4 -2,6 -5,9 -8,3
Tilfeller per avtalt dagsverk +2,3 -12,1 -10,1 -1,7 -6,4 -8,0
Avsluttede tilfeller i alt +1,5 -12,7 -11,4 -2,9 -6,7 -9,3
1-16 dager +1,8 -14,8 -13,2 -5,8 -5,0 -10,5
17 dager - 8 uker -2,0 -10,4 -12,2 -3,1 -8,4 -11,3
8-12 uker +3,1 -9,0 -6,2 +2,9 -8,6 -5,9
12-26 uker +4,4 -10,4 -6,5 +4,2 -10,1 -6,3
26-52 uker +5,1 -6,6 -1,8 +5,1 -6,6 -1,8

KILDE: NAV

Tabell 2. 
Prosentvis endring i antall legemeldte sykefraværstilfeller etter varighet. med og uten luftveislidelser. 
årsstatistikk 2008–2010
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en større nedgang i sykefraværsprosenten enn økningen 
på grunn av influensa og gjennomsnittlig sykmeldings-
grad som vist over. Det betyr at økt gjennomsnittlig 
varighet utenom luftveislidelser kan forklare hele 
økninge n i legemeldt sykefravær fra 2008 til 2009. 
Økning en i gjennomsnittlig varighet gjenspeiles i at det 
var en nedgang i antall avsluttede tilfeller både på 1-16 
dager og fra 17 dager til åtte uker, mens det var en 
øknin g i alle tre varighetsgruppene over åtte uker, som 
dessuten øker med økt varighet. Selv om en økning på 
3-5 prosent kan synes liten, bidrar de lange tilfellene 
med mange tapte dagsverk, og veier derfor tungt i syke-
fraværsprosenten.

Av de to siste kolonnene i tabell 2 ser vi også at det var 
en nedgang i antall sykefraværstilfeller på 10,4 prosent fra 
2008 til 2010, eller 8,3 prosent når vi ser bort fra luftveis-
lidelser. Det ble først og fremst færre tilfeller med mindre 
enn under åtte ukers varighet, men også færre mellom åtte 
uker og et halvt år.

nedgang I legemeldt fravær  
I alle nærInger
Figur 3 viser prosentvis endring i legemeldt sykefravær 
de to siste årene fordelt etter hovednæring. Alle næringene 
hadde en økning fra 2008 til 2009 og en nedgang fra 2009 
til 2010. For å gjøre det lettere å sammenligne prosentvis 
endring de to årene innen hver næring, er økningen i 
2008-2009 innen hver næring vist sammen med nedgan-
gen i 2009-2010, dvs. fortegnet på endringsprosentene i 
2009-2010 er snudd.

Utviklingen fra 2008 til 2009 varierte mye mellom 
næringene. Det var størst økning innen bygge- og 
anleggsvirkso mhet med 15 prosent, mens offentlig 
administrasjo n, forsvar mv. og finansiering og forsikring 
ikke økte med mer enn to prosent. Generelt var økningen 
størst i «private» næringer som teknisk tjenesteyting og 
eiendomsdrift, overnattings- og serveringsvirksomhet, 
varehandel mv., informasjon og kommunikasjon, trans-
port og lagring, og forretningsmessig tjenesteyting. 
Samtidig hadde mer «offentlige» næringer som offentlig 
forvaltning mv., undervisning og helse- og sosialtjenes-
ter mer beskjeden økning. Dette indikerer at en del av 
økningen i sykefraværet i 2009 kan ha hatt sammenheng 
med konjunkturnedgangen som fulgte i kjølvannet av 
finanskrisen høsten 2008. I 20092010 var det mindre 
variasjon mellom hovednæringene, med en nedgang på 
mellom 7 og 14 prosent. Nedgangen var størst innen in-
formasjon og kommunikasjon, primærnæringene og 
bygge- og anleggsvirksomhet, og minst innen transport 
og lagring, personlig tjenesteyting og helse- og sosial-
tjenester.

mIndre lUftveISlIdelSer  
enn før SvIneInflUenSaen
Figur 4 viser den prosentvise økningen i antall tapte dags-
verk i 2008-2009 og den prosentvise nedgangen i 2009-
2010 fordelt på diagnosegrupper.4 Som forventet var end-
ringen begge år størst for luftveislidelser, men vi ser at 
nedgangen i luftveislidelser i 2010 var klart større enn 
økningen året før. Det var altså samlet sett en nedgang i 
luftveislidelser fra 2008 til 2010 som bidrar til det lave 
nivået på sykefraværet i 2010. En mulig årsak er bedret 
hygiene som følge av svineinfluensaen. Den andre diag-
nosegruppen som skiller seg ut med spesielt stor økning 
fra 2008 til 2009 er psykiske lidelser, og særlig under-
gruppen lettere psykiske lidelser. Når det gjelder nedgan-
gen fra 2009 til 2010, er det forholdsvis små forskjeller 
mellom diagnosegruppene utenom luftveislidelser. Størst 
var nedgangen for allmenne/uspesifiserte lidelser, hjerte 
og karsykdommer og psykiske lidelser.

BetydnIngen av 
SammenSetnIngSeffeKter
En betydelig endring i antall sykefraværstilfeller vil sann-
synligvis påvirke sammensetningen av sykefraværstilfel-
lene. Svingningene i antall tilfeller vil trolig være begren-
set til tilfeller hvor det er en betydelig gråsone mellom 
«frisk» og «syk», altså de mindre alvorlige tilfellene, som 
skulle forventes å ha kort varighet og sjelden være 
graderte . Siden det var en betydelig nedgang i antall til-

4 Se forklaring til figur 3.
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Figur 3. 
Prosentvis økning/nedgang i legemeldt sykefravær 
etter næring. årsstatistikk 2008–2010
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feller utenom influensa fra 2009 til 2010, er det dermed 
grunn til å tro at tilfellene som «falt bort» i stor grad ville 
vært av kort varighet og ikke vært graderte. Nedgangen i 
antall sykefraværstilfeller ga dermed trolig en sammen-
setningseffekt som indirekte ga økt gjennomsnittlig varig-
het og redusert gjennomsnittlig sykmeldingsgrad (tilsva-
rende økt andel graderte sykefraværstilfeller) uten at 
tilbøyeligheten til friskmelding eller gradering nødven-
digvis ble endret. Den beskjedne reduksjonen i gjennom-
snittlig sykmeldingsgrad kan skyldes en slik sammen-
setnings effekt, og behøver derfor ikke å innebære noen 
reell endring i tilbøyeligheten til å bruke gradert sykmel-
ding etter at den nye IA-avtalen trådte i kraft. Videre ville 
en sammensetningseffekt som beskrevet gitt økt gjen-
nomsnittlig varighet. Hvis det kontrolleres for denne 
effekte n, ser det ut til å ha vært en betydelig økning i til-
bøyeligheten til friskmelding fra 2009 til 2010. Dette kan 
sees som en delvis normalisering etter den kraftige øknin-
gen i varigheten i 2008-2009.

nærmere om mUlIge årSaKer tIl de 
Store SvIngnIngene I SyKefraværet
Hva kan være årsaken til de store svingningene i syke-
fraværet de to siste årene? Vi har sett at økningen i lege-
meldt sykefravær fra 2008 til 2009 i sin helhet kan for-
klares med økt varighet når man ser bort fra luftveislidelser. 
Dette viser seg særlig ved en økning i antall sykefraværs-
tilfeller på over åtte uker. At det var en slik økning i de 
lengre fraværene samtidig med at antall tilfeller totalt sett 
gikk ned, kan indikere at det hadde sammenheng med 

finanskrise n høsten 2008 og de påfølgende nedbemannin-
gene. Dette støttes av at økningen var størst innen bygge- 
og anleggsvirksomhet og privat næringsvirksomhet ellers. 
En mulighet er at den store forskjellen i ytelse mellom 
sykepenger og dagpenger kan føre til overutnyttelse av 
sykepengeordningen i nedbemanningssituasjoner. Dette 
er en problemstilling det finnes lite kunnskap om. I en 
fersk rapport om misbruk av sykepengeordningen laget 
for Arbeidsdepartementet, framgår det at ansatte ved 
NAVkontorene 5 anser det å gi uriktig informasjon om 
arbeidsevne for å få sykepenger i stedet for dagpenger når 
man står i fare for å bli arbeidsledig, som en av de vanlig-
ste formene for misbruk (Proba samfunnsanalyse, 2011). 
Imidlertid er ikke nødvendigvis «overutnyttelse av ord-
ningen» det samme som trygdemisbruk. Det vi sikter til 
med «overutnyttelse av ordningen» i forhold til syke-
fraværet i 2009, er om sykefraværstilfeller med lengre 
varighet enn åtte uker ble påbegynt i forbindelse med 
nedbemanning, men ikke ville blitt det hvis personen 
hadde fortsatt i arbeidsforholdet. Det kan også dreie seg 
om sykefraværstilfeller som ville oppstått uansett, men 
som fikk lengre varighet på grunn av nedbemanningen.

Når det gjelder den store nedgangen i legemeldt syke-
fravær i 2009-2010, har vi sett at nedgangen er relativt 
jevnt fordelt på kjønn, hovednæringer og diagnosegrup-
per. Dette kan tyde på at det dreier seg om en form for 
disiplinering. I sykefraværssammenheng er disiplinerings-
hypotesen en hypotese om at økonomiske nedgangstider 
virker disiplinerende på arbeidstakernes sykefravær, blant 
annet fordi risikoen for oppsigelse øker og det blir vanske-
ligere å finne nytt arbeid. Nedgangen i sykefra været i 2010 
kan derfor muligens tolkes som en forsinket disipline-
ringseffekt av den økte ledigheten fra høsten 2008. Det er 
imidlertid et spørsmål hvorfor en slik disiplinering først 
skulle oppstå rundt halvannet år etter finanskrisen og etter 
at sykefraværet først økte relativt kraftig. Dessuten er 
ledigh eten til tross for økningen i 2008-2009 fortsatt rela-
tivt lav i Norge. Det kan derfor virke mer sannsynlig at det 
er den omfattende mediedebatten om sykefraværet etter 
regjeringens utspill i november 2009 om tiltak for å få 
sykefr aværet ned, som har hatt en disiplinerende effekt. 
Debatten fortsatte fram til mars 2010, da den nye IA-
avtale n trådte i kraft. I tillegg kan en del av nedgangen 
forklares med en delvis normalisering av antal l lengre 
sykef raværstilfeller etter økningen i 2008-2009.

referanSer
Proba samfunnsanalyse (2011): Misbruk av sykepenge-
ordningen i folketrygden. Rapport 2011-03, Oslo.

5  Spørreundersøkelsen var rettet mot veiledere/saksbehandlere som har 
bred erfaring med sykepenger/sykefraværsoppfølging, men som ikke job-
ber spesielt med misbrukssaker.
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Unge på arbeids- og helserelaterte 
ordninger
AV TORUNN BRAGSTAD OG SØREN BRAGE

Sammendrag

Antall unge mottakere av rehabiliteringspenger og unge yrkeshemmede (personer med nedsatt arbeidsevne) økte med 
rundt 30 prosent i perioden 1996 – 2008. Tallene gjelder aldersgruppen 18-29 år. En betydelig del av denne gruppen 
var både innom rehabiliteringspenger og hadde status som yrkeshemmet på et annet tidspunkt.  Det var også en tydelig 
tendens til at gruppen ble stønadsmottakere i stadig yngre alder. 

Det har vært en sterk økning i psykiske lidelser, særlig angst og depresjon, som medisinsk årsak til rehabilitering og 
attføring i ung alder. I 2008 hadde to av tre unge mottakere av rehabiliteringspenger en psykisk lidelse, en økning fra 
mindre enn halvparten i 1996. Få i denne gruppen gikk tilbake til arbeid. Det gjelder spesielt de med alvorlig psykisk 
lidelse, der kun 11 prosent var i arbeid tre år etter at de ble registrert med ytelsen. Blant unge mottakere av rehabilite-
ringspenger med muskel- og skjelettlidelser var 41 prosent i arbeid etter tre år. Blant unge yrkeshemmede var diag-
noseregistreringen tiltagende mangelfull i perioden.  

Unge yrkeshemmede og unge mottakere av rehabiliteringspenger hadde betydelig lavere utdanningsnivå enn alders-
gruppen som helhet. Kun 24 prosent av stønadsmottakerne i aldersgruppen 20-24 år hadde gjennomført videregående 
skole. Tilsvarende tall for alle 20-24 åringer var 65 prosent. 

Kombinasjonen av psykiske helseproblemer, lav utdanning og liten arbeidslivserfaring var utbredt blant de unge med 
rehabiliteringspenger og de unge yrkeshemmede, og bidro til at kun en liten andel var i lønnet arbeid etter tre år – 
mellom  23-28 prosent. Mellom 6-12 prosent hadde fått en uføreytelse, og flertallet, over 40 prosent, hadde fortsatt 
rehabiliteri ngspenger eller var yrkeshemmet.   

Arbeidsavklaringspenger har nå erstattet både attføringspenger og rehabiliteringspenger. De unge mottakerne av 
denne ytelsen representerer en stor utfordring for NAV, fordi de er mange og har en kombinasjon av psykiske lidelser, 
lav utdanning og liten arbeidslivserfaring.    

InnlednIng

Det er fra mange hold satt fokus på en del unges proble-
mer med frafall fra utdanning og påfølgende lav tilknyt-
ning til arbeidsmarkedet, og at de i økende grad søker seg 
til helserelaterte tilbud og ytelser (OECD 2006; 2008). 
Gjennom siste halvdel av 1990-tallet og fram til utgangen 
av 2009 har det vært en spesielt kraftig vekst både i antall 
og andelen unge under 30 år som mottar en uføre ytelse. 
For de yngste under 25 år gjelder dette også når vi ser bort 
fra at mange unge fikk en tidsbegrenset uførestønad 
(Bragstad 2009). Veksten skyldes i hovedsak en sterk 
økning  i antall unge uføre med alvorlige, psykiske lidelser 
(Brage og Thune 2008; 2009).

Fra midten av 1990-tallet og fram til 2004 var det en 
generell økning i bruken av helserelaterte ytelser. I en 
analyse av sykefraværet de siste 20 år viste Nossen og 
Thune (2009) at veksten var størst i aldersgruppen 30-49 
år, men de fant også vekst i alders gruppen 16-29 år. 

Statistik k fra NAV viser at utviklingen for unge med 
rehabiliterings penger og unge yrkeshemmede også i 
hoveds ak fulgte det samme mønsteret som resten av 
befolkn ingen. 

Kunnskapen om unge på midlertidige ytelser og helse-
relaterte tiltak er imidlertid begrenset. I en analyse fra 
NAV 1 har vi sett nærmere på unge i alderen 18-29 år som 
mottok rehabiliterings penger eller var yrkeshemmede i 
perioden 1996-2008. Det er disse to gruppene, sammen 
med mottakere av tidsbegrenset uførestønad, som fra 1. 
mars 2010 er definert som personer med nedsatt arbeids-
evne i statistikken fra NAV. Arbeids avklaringspenger 
(AAP) erstattet samtidig rehabiliteringspenger, att-
føringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Resultatene 
fra vår analyse kan derfor gi viktig bakgrunnskunnskap 
om unge med arbeidsavklaringspenger eller nedsatt 
arbeidsevn e.

1 Brage og Bragstad (2011). 
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rehabiliteringspenger

Rehabiliteringspenger var en livsoppholdsytelse for 
persone r som hadde brukt opp retten til sykepenger, men 
fremdeles hadde nedsatt arbeidsevne på grunn av syk-
dom eller skade, og var under aktiv behandling. Personer 
uten sykepengerettigheter, men som hadde vært arbeids-
uføre i minst ett år, kunne også ha rett til rehabiliterings-
penger hvis de var under behandling. Nedre aldersgrense 
for rehabiliteringspenger var generelt 18 år. Ytelsen ut-
gjorde 66 % av tidligere inntekt, men med en minste-
ytelse på nivå med folketrygdens minstepensjon. 

Fra 1.7.1993 ble det innført en tidsbegrensing av 
ytelse n på 52 uker, men med mulighet til unntak i en-
kelttilfeller. Både antall mottakere og den gjennomsnitt-
lige varigheten av ytelsen ble kraftig redusert etter den-
ne regelendringen, men unntaksbestemmelsene ble 
brukt i økende omfang. En ny innskjerping av regel-
verket, med en innstramning av unntaksbestemmelsen 
til maksimalt to år, ble innført i 2004.

Fra 1.3.2010 er rehabiliteringspenger erstattet av 
arbeidsavklari ngspenger.

yrkeshemmede

Yrkeshemmede var personer som ble vurdert i forhold 
til eller deltok i arbeidsrettede tiltak fordi de av helse-
messige årsaker hadde fått arbeidsevnen varig nedsatt, 
eller yrkesmulighetene vesentlig innskrenket. De fleste 
oppfylte de medisinske årsaksvilkårene (at arbeids-
evnen var nedsatt med minst halvparten på grunn av 
sykdom eller skade), og hadde da krav på attføringspen-
ger og -tiltak. Men også mottakere av sykepenger eller 
uføreytelser kunne delta på arbeidsrettede tiltak, og ble 
dermed definert som yrkeshemmede. Kategorien omfat-
tet i tillegg personer med sosiale tilpasnings problemer. 
De fleste yrkeshemmede mottok attføringspenger, men 
en del mottok andre ytelser, slik som sykepenger, uføre-
pensjon, individstønad eller de mottok lønn. 

Fra 1.1 2009 ble benevnelsen yrkeshemmede erstattet 
med personer med nedsatt arbeidsevne. 

De viktigste attføringstiltakene for unge er opp-
læring, arbeidspraksis, arbeid med bistand, lønns-
tilskudd, og tiltak i arbeidsmarkedsbedrift. Varig til-
rettelagt arbeid (VTA) er i hovedsak arbeidsplasser i 
skjermet sektor for personer som har eller er i ferd med 
å få varig uførepensjon.

Attføringspenger
Attføringspenger var en livsoppholdsytelse. Nedre 
aldersgrens e for å få attføringspenger var 19 år. Gitt at 
kravene var oppfylt, hadde man rett til attføringspenger 
både under kartleggingsperioder, ved gjennomføring av 
tiltak og i perioder med venting på tiltak. Ytelsen ut-
gjorde 66 % av tidligere inntekt, men med en minste-
ytelse på nivå med folketrygdens minstepensjon.

Fra 1.3.2010 er attføringspenger erstattet av arbeids-
avklaringspenger.

datagrunnlag

Datagrunnlaget er hentet fra NAVs registre og basert på 
alle personer i fødselskullene 1965-1990 som var regis-
trert med enten rehabiliteringspenger fra og med 
1.1.1994, eller som yrkeshemmede fra og med 1.1.1996, 
og til og med utgangen av 2008. Hovedfokus for ana-
lysen var personer som til enhver tid var i aldersgruppen 
18 til 29 år. Vi inkluderte alle perioder med rehabilite-
ringspenger og alle perioder som yrkeshemmet. I noen 
analyser ble påfølgende perioder med opphold på under 
tre måneder slått sammen. Diagnose, uføregrad og vilkå r 
for innvilgelse av ytelsen var registrert for til feller med 
rehabiliteringspenger. Yrkeshemmede var registrert med 
tiltak, type ytelse og diagnose. For hvert registrerte 
tilfell e koblet vi på informasjon om individets pensjons-
givende inntekt, arbeidstakerforhold, arbeidssøker-
status, uføreytelser, sykepenger, overgangsstønad, ut-
danning og grunn- og hjelpestønad på starttidspunktet, 
samt demografiske variable fra folkeregisteret.  

Opplysninger om yrkeshemmede ble hentet fra NAVs 
register over arbeidssøkere. En stor andel av de yrkes-
hemmede hadde attføringspenger. Andre oppfylte ikke 
nødvendigvis de medisinske vilkårene for attførings-
penger, men hadde likevel behov for spesiell oppfølging 
og tilpassede tiltak. For å skille mellom disse gruppene 
merket vi forløpene med hvorvidt det mottas attførings-
penger eller ei.

I registeret over rehabiliteringspenger er data for 
2001 noe mangelfulle. Dette skyldes at registeret ble 
lagt om fra 2002. I enkelte figurer kompenseres dette 
ved glatting. 

I denne artikkelen presenterer vi de viktigste resultatene 
fra analysearbeidet. Vi ser nærmere på utviklingen over 
tid og gir en beskrivelse av kjennetegn ved de unge med 
nedsatt arbeids evne. Et karakteristisk trekk ved gruppen 
er den kraftige økningen i antallet med diagnosene angst 
og depresjon. Mange mottar ytelser over lang tid, og vi 
viser hva som karakteriserer dem som etter rundt tre år 
med rehabiliteringspenger eller som yrkeshemmede er i 
arbeid, eller alternativt mottar en uføreytelse.

I artikkelen bruker vi begrepene «yrkeshemmede» og 
«mottakere av rehabiliteringspenger» istedenfor «perso-
ner med nedsatt arbeidsevne», siden det er perioden 1994-
2008 som blir analysert.

flere Unge På ytelSer og tIltaK
I perioden 1996-2008 var det en kraftig vekst i antall unge 
personer på midlertidige helserelaterte ytelser og tiltak. 
Ved utgangen av 1996 var i underkant av 20 000 personer 
i alderen 18-29 år enten registrert med rehabiliterings-
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penger 2 eller som yrkeshemmede.3 Fram til 2004 steg 
antalle t til rundt 28 000. Etter 2004 har det vært en 
nedgan g, men ved utgangen av 2008 var det likevel nær 
5 800 flere unge med rehabiliteringspenger eller registrert 
som yrkeshemmede enn 12 år tidligere. Siden det i befolk-
ningen var en nedgang i antall unge mellom 18 og 29 år 
fra 1996 til 2008, økte andelen av ungdomsgruppen med 
midlertidige helserelaterte ytelser eller tiltak i 12-årsperi-
oden fra 2,6 til 3,5 prosent. Denne sterke veksten var 
imidlertid ikke noe spesielt ungdomsfenomen. 

Antall mottakere av rehabiliteringspenger per 1 000 i 
hele aldersgruppen 18-66 år økte fram til år 2003, men 
hadde deretter en nedgang (figur 1). De unge i alderen 18
29 år fulgte den samme utviklingen fram til 2003. Deret-
ter var det en tendens til at nedgangen var svakere blant de 
unge, spesielt blant kvinner. Kvinner mottok rehabilite-
ringspenger i større grad enn menn, og hadde totalt sett 
noe sterkere vekst i den første delen av perioden, fram til 
2003. 

Mens veksten i mottakere av rehabiliteringspenger var 
sterk gjennom hele siste del av 1990-tallet, var det først 
mot slutten av tiåret at antallet yrkeshemmede begynte å 
stige (figur 2). Fra 1998 til toppåret i 2005 økte antallet 
med 75 prosent, og noe mer for kvinner enn for menn.

Til forskjell fra rehabiliteringspenger, som forekom 
hyppigere i befolkningen over 30 år, var de yrkeshemme-
de i større grad dominert av unge. Men heller ikke blant 

2  Noen av de som var registrert med rehabiliteringspenger var også 
registrert som yrkeshemmede. Her er disse regnet som mottakere av 
rehabiliteringspenger.

3  Av de yrkeshemmede mottok  mer enn av 10 prosent en uføreytelse, og 
var i varig tilrettelagt arbeid. Fra 1996 til 2008 økte denne gruppen fra ca 
1 800 til ca 2 300 personer.

yrkeshemmede avvek veksten blant de unge i nevneverdig 
grad fra veksten sammenlignet med alle i perioden 1994-
2008. Forskjellen mellom unge menn og kvinner var 
relativ t konstant i den sterke vekstperioden med relativt 
flere menn enn kvinner på alle alderstrinn, men forskjel-
len ble mindre etter 2005.  

mange hadde både status som yrkeshemmet 
og mottok rehabiliteringspenger
I analyseperioden var gjennomsnittlig rundt én prosent av 
unge mellom 18 og 29 år mottakere av rehabiliterings-
penger, og rundt 2,5 prosent var registrert som yrkeshem-
mede. Over tid var det imidlertid betydelig overlapp  
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Figur 1. 
mottakere av rehabiliteringspenger i desember  
1996-2008 per 1 000 i befolkningen.  
Kvinner og menn i alderen 18–66 år,  
og aldersgruppene 18–19 og 20–29 år.
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Figur 2. 
yrkeshemmede målt som gjennomsnitt over året 
1996-2008 per 1 000 i befolkningen.  
Kvinner og menn i alderen 18–66 år, og 
aldersgruppene 18–19 og 20–29 år.
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mello m disse gruppene. Vårt materiale inneholdt ett års-
kull, personer født i 1978, der vi hadde komplette data 
over rehabiliteringspenger og status som yrkeshemmet for 
alle årene de var mellom 18 og 29 år. For dette årskullet 
fant vi at nær 16 prosent hadde én eller flere perioder med 
rehabiliteringspenger eller var registrert som yrkes-
hemmet i løpet av de tolv årene (tabell 1). Nesten halvpar-
ten av disse, det vil si syv prosent av hele årskullet, hadde 
hatt både rehabiliteringspenger og status som yrkes-
hemmet. Mens sammensatte forløp var like vanlig hos 
kvinner og menn, hadde menn i større grad enn kvinner 
bare vært yrkeshemmet, mens kvinner i større grad enn 
menn bare hadde mottatt rehabiliteringspenger. Dette 
vise r at det, over tid, er svært vanlig at unge personer er 
brukere av flere ytelser og tiltak.

Andre analyser av årskull viste at de unge ble stadig 
tidligere fanget opp av stønadsapparatet. Figur 3 illustrerer 
aldersfordelingen for det første tilfellet etter fylte 18 år for 
kullene født i 1978 og 1985. Siden årskullene varierer mye 
i størrelse, er antallet sett relativt til hvor mange personer 
som er på alderstrinnet. Av årskullet født i 1978, startet 1,6 
prosent av 19-årige menn og 1,1 prosent av 19-årige kvin-
ner et forløp som yrkeshemmet eller mot taker av rehabili-
teringspenger. Deretter var det stadig vekst i disse andelene 
fram til 1985-årskullet der tilsvarende tall var henholdsvis 
2,3 og 2,0 prosent. Den første registreringen for de aller 
yngste var i hovedsak som yrkeshemmet. 

lang varighet som yrkeshemmet 
Vekst i antall personer som mottok rehabiliteringspenger 
eller var registrert som yrkeshemmet ved utgangen av 
året, kan skyldes økt tilgang av nye personer, økt varighet 
for de som allerede er registrert, eller en kombinasjon av 
disse forholdene. 

Figur 4 viser det årlige antallet nye tilfeller for yrkes-
hemmede 1829 år fordelt på viktigste aktivitet. De fleste 
forløp som yrkeshemmet inkluderer faser med kart-
legging og venting på tiltak. Tilfellene ble kategorisert 
etter det tiltaket som hadde lengst varighet. De som ikke 
deltok i tiltak fram til de fylte 30 år er kategorisert under 
«Kartlegging og ventefaser».

Veksten i første del av perioden skyldes en økning i 
antall personer på langvarige opplæringstiltak. I 2004 
innskjerpet man kravene til å få attføringspenger under 
utdanning, og det er tydelig at dette fikk en umiddelbar 
effekt på antall nye tilfeller innenfor denne gruppen 4. 
Blant nye registrerte yrkeshemmede finner vi også dem 
som etter ulike runder med kartlegging enten ble funnet 
for syke til å delta i et tiltak, eller for friske til å oppfylle 
kravene til attføring. Fra 2004 ser vi en vekst i denne 
gruppen. Det er naturlig å sette denne økningen i sam-
menheng med den økte vektleggingen på at yrkesrettet 
attføring skulle være forsøkt så tidlig som mulig i et 
sykdomsfo rløp og senest ved innvilgelse av en uføre-
ytelse. Samtidig ble også ansvaret for vedtak om medi-
sinske vilkår for attføringspenger overført fra trygde-
etaten til Aetat. Dette ser ut til å ha medført både at flere 
ble registr ert som yrkeshemmede (og tilsvarende færre 
med rehabiliteringspenger), og at de ble det tidligere i 
forløpet.

Etter 2003 ble arbeid med bistand et vanligere tiltak og 
det var også vekst i generelle avklarings og kvalifise-
ringstiltak i arbeidsmarkedsbedrifter. Antallet som startet 

4  Aldersgrensen for ordinær utdanning som attføringstiltak ble fra 1.1.2004  
hevet fra 22 til 26 år. Samtidig innskjerpet man kravene til funksjons-
nedsettelse for dem som fikk unntak fra aldersgrensen. I tillegg ble tiden 
man kunne motta en ytelse i forbindelse med utdanning redusert til tre år. 
Det ble imidlertid også gitt mulighet for unntak fra tre-årsregelen. 
Lovendringen gjaldt nye tilfeller etter 1.1.2004.

Tabell 1. 
antall personer født i 1978 som var registrert som yrkeshemmede eller mottok rehabiliteringspenger i løpet 
av 12-årsperioden fra de de var 18 til de var 29 år.

Antall Per 1 000 i årskullet *)
Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt

Personer med ett tilfelle
   – av rehabiliteringspenger  510  765 1 275 18,0 27,9 22,9
   – som yrkeshemmet 1 498 1 105 2 603 53,0 40,3 46,8
Personer med flere tilfeller
   – av bare rehabiliteringspenger 55 72 127 1,9  2,6   2,3
   – bare som yrkeshemmet  437  231  668 15,5  8,4 12,0
   – av både rehab. og yrkeshemmet 2 010 1 998 4 008 71,1 72,9  72,0
I alt 4 510 4 171 8 681 159,5 152,3 155,9

*) Størrelsen på årskullet ble beregnet som gjennomsnitt over perioden
KILDE:  NAV
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et forløp med varig tilrettelagt arbeid i kombinasjon med 
en uføreytelse, gikk ned i løpet av perioden.

Den økte bestanden av unge yrkeshemmede skyldtes i 
hovedsak økt tilstrømning av nye tilfeller. Det var mindre 
endringer i total varighet. Varigheten av forløp påvirkes 
både av administrative rutiner og innretningen av til-
takene. Den samlede varigheten for yrkeshemmede vari-
erte dermed med hvilken type tiltak de deltok i (figur 5).

Medianen angir antall dager for det tilfellet som er midt 
i varighetsfordelingen. Halvparten av tilfellene varer 
korter e, og halvparten lenger enn dette tallet. For yrkes-
hemmede på langvarige opplæringstiltak økte medianen 
fram til 2003, og ble deretter kortere etter innstrammin-
gen i 2004. Personer i arbeid med bistand var også 
registrer t svært lenge som yrkeshemmede, men varig-
heten avtok i takt med økt antall innenfor denne ordnin-
gen etter år 2000. Kvalifiseringstiltak i arbeidsmarkeds-

bedrifter (AMB) var også relativt langvarige. For andre 
tiltakstyper var halvparten av tilfellene avsluttet i løpet av 
det første året. Personer som kun var i kartlegging og/eller 
ventet på tiltak, var gjennomsnittlig registrert tre til fem 
måneder (ikke vist i figuren). Kvinner var generelt regi
stre rt lenger enn menn. Dette skyldes i hovedsak at de i 
større grad var på lange utdanningstiltak. 

For mottakere av rehabiliteringspenger var også den 
viktigste årsaken til veksten en økning i nye tilfeller (ikke 
vist i figur). Varigheten på rehabiliteringspenger økte 
imidlertid også noe i perioden 1996-2008. Varigheten var 
generelt noe lenger for kvinner enn menn, men økningen 
var sterkere blant menn, fra rundt 300 til 370 dager som 
medianverdi. For kvinner var økningen fra rundt 400 til 
410 dager.

Den gjennomsnittlige varigheten på rehabiliterings-
penger var betydelig kortere enn tiden som yrkeshemmet. 
Halvparten av unge mottakere av rehabiliteringspenger 
hadde avsluttet ytelsen etter ett år, mens tilsvarende 
varighe t for status som yrkeshemmet var rundt halvannet 
år. Imidlertid gikk mange fra å motta rehabiliterings-
penger til å være registrert som yrkeshemmet, og noen 
gikk også tilbake igjen. Den samlede lengden på et forløp 
kunne da bli mye lenger.

Over tre fjerdedeler av de yrkeshemmede mottok 
attførings penger en gang i løpet av registreringsperioden. 
Siden de aller fleste med lang opplæring mottok att
føringspenger, varierte antallet i takt med utviklingen i 
antall personer på slike tiltak. Etter 2004 ble andelen med 
attføringspenger lavere på grunn av en sterk økning i 
antall  personer på kartleggingstiltak. Disse mottok ofte 
andre helserelaterte ytelser.
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Figur 5. 
yrkeshemmede 18-29 år i tiltak etter viktigste tiltak 
og startår. median varighet i antall dager
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Figur 4. 
nye tilfeller av yrkeshemmede 18-29 år etter 
viktigste aktivitet og startår. 
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mulige forklaringer på økningen

Det var en økning i bruken av midlertidige helserelaterte 
ytelser blant unge i perioden 1996-2008. Fordi utviklin-
gen stort sett var den samme for alle aldersgrupper er det 
sannsynlig at mye av forklaringen ligger i generelle 
utviklingstrek k i arbeidsmarkedet og regelendringer. Øk-
ningen i antall mottakere av rehabiliteringspenger frem til 
utgangen av 2003, og nedgangen etterpå, gjenspeilet den 
kraftige økningen i sykepengemottakere i dette tids-
rommet og den etterfølgende nedgangen i 2004 (Nossen 
og Thune 2009). Nedgangen ble ytterligere forsterket av 
flere innstramninger i regelverket for rehabiliterings
penger der strengere fortolkning av unntaksbestemmelser 
og begrensninger i muligheten for å ha rehabiliterings-
penger i vente på attføring ble innført i 2004. Disse 
innstramninge ne ser altså ut til å ha hatt effekt.

Økningen i antall yrkeshemmede fortsatte helt fram til 
2005, hvoretter det ble en nedgang. En slik tidsforskyving 
kan også settes i sammenheng med utviklingen i antall 
sykepengemottakere fordi det vanligvis tar lang tid før 
attføringstiltak settes i verk. Økningen i 2004 ble ytter-
ligere forsterket av at personer som tidligere fikk rehabili-
teringspenger i påvente av attføring ble overført til att-
føringspenger fra dette året. 

Det var et tydelig utviklingstrekk i perioden at ytelser 
og tiltak ble gitt til stadig yngre personer. Dette kan være 
et tegn på at NAV grep inn i situasjonen for unge personer 
som hadde vanskeligheter med å komme inn på arbeids-
markedet. Selv om det kan være gunstig, ligger det muli-
gens også negative konsekvenser i at stadig yngre perso-
ner blir passive brukere av NAVs ytelser og tjenester. 

to av tre har en PSyKISK lIdelSe

diagnoser 

Registeret over mottakere av rehabiliteringspenger 
inneholder en medisinsk diagnosekode (ICPC-2) for 
hvert enkelt tilfelle, satt av pasientens lege. De enkelte 
diagnosene ble i analysene gruppert i angst/depresjon, 
alvorlig psykisk lidelse (som inkluderer organisk psy-
kisk lidelse, schizofreni og paranoia), rusmisbruk, 
annen  psykisk lidelse (personlighets-, atferds- og ut-
viklingsforstyrrelser), muskel- og skjelettlidelser samt 
alle andre sykdommer.

Kvaliteten på diagnosene for yrkes hemmede er man-
gelfull. Dels mangler mange tilfeller en diagnose, dels 
er diagnosene ikke oppdaterte. I registeret over yrkes-
hemmede er diagnosen i de fleste tilfeller satt av pasien-
tens lege. Grupperingen er mindre detaljert enn for 
rehabiliteringspen ger. 

Sterk økning i angst og depresjon  
som årsak til rehabiliteringspenger

Ved utgangen av 2008 var psykiske lidelser den medisin-
ske årsaken for 65 prosent av alle unge mottakere av 
rehabiliteringsp enger. Av disse var angst og depresjon 
den største gruppen (37 prosent av alle). Muskel- og 
skjelettlidels e var årsak i 13 prosent av tilfellene. 
Økningen  vedrørende angst og depresjon var den vik-
tigste årsaken til veksten i antall unge mottakere av 
rehabiliteringspeng er i perioden 19952004 (figur 6). Et-
ter 2004 har antall personer med angst eller depresjon 
som årsak til rehabiliteringspenger sunket i absolutte tall, 
men andelen har fortsatt å øke. Det var også en sterk øk-
ning av rusmisbruk som medisinsk årsak, men her var 
andelen i utgangspunktet betydelig lavere. Alvorlig 
psykis k lidelse og andre psykiske lidelser var nokså 
uforandr et. Muskel- og skjelettsykdommer viste en 
nedgan g i perioden, særlig etter 2004. 

I 1996-2008 var økningen av antall personer med angst 
og depresjon sterkest blant kvinner, mens den prosentvise 
veksten var like stor for begge kjønn. Veksten i rusmis-
bruk var imidlertid klart sterkere blant menn. Blant 
25-29-årige menn var rusmisbruk ved utgangen av 2008 
den medisinske årsaken til rehabiliteringspenger i nesten 
15 prosent av tilfellene. Andelen med muskel/skjelett-
lidelser økte med alderen og var størst blant kvinner.

Lengst varighet med rehabiliteringspenger hadde 
persone r med alvorlige psykiske lidelser  (500-600 dager). 
For angst og depresjon var median varighet kortere, rundt 
400 dager. Den var enda kortere, 250 dager, for personer 
med muskel- og skjelettlidelse. 
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Personer med angst og depresjon skilte seg fra gjen-
nomsnittet for rehabiliteringspengemottakerne ved å ha 
mindre arbeidserfaring. Blant unge personer med rus-
misbruk og alvorlig psykisk lidelse hadde henholdsvis 19 
prosent og 23 prosent sykepengerettigheter ved starten på 
en periode med rehabiliteringspenger. Personer med 
muske l- og skjelettlidelser var eldre og hadde mer erfarin g 
fra yrkeslivet. 85 prosent var registrert som arbeidstakere 
siste tre år før starten på tilfellet, mot 65 prosent i hele 
gruppen, og de hadde sykepengerettigheter i 80 prosent 
av tilfellene.

Analysepopulasjonen ble fulgt opp på et tidspunkt 
gjennomsnittlig tre år etter start med rehabiliteringspen-
ger eller som yrkeshemmet, og vi registrerte eventuell 
overgang til et arbeidsforhold uten helserelaterte trygde-

ytelser, eller til uføreytelser. Personer med angst eller 
depresjo n hadde lavere overgang til arbeid enn gjennom-
snittet (tabell 2). De med alvorlig psykisk lidelse (organisk 
psykisk lidelse og schizofreni) hadde enda lavere over-
gang til arbeid og høyere overgang til uføreytelser.  Per-
soner med rusmisbruk hadde lav overgang både til arbeid 
og til uføreytelser. Personer med muskel- og skjelett-
lidelser, særlig menn, hadde høy overgang til arbeid og 
lav overgang til uføreytelse. 

Psykiske lidelser stadig vanligere blant 
yrkeshemmede
Psykiske lidelser var i hele perioden den viktigste medi-
sinske årsaken til yrkeshemming, og denne dominansen 
økte kraftig etter 2001 (figur 7). I 2008 omfattet de 
nærme re halvparten av alle tilfeller med kjent diagnose. 
Rusmisbruk var medisinsk årsak i et forholdsvis begren-
set og konstant antall tilfeller, og sosial yrkeshemming, en 
kategori som tidligere var brukt ofte, var på vei ut som 
årsak til yrkeshemming. Muskel- og skjelettlidelser og 
nervelidelser hadde en nedgang som årsak til yrkeshem-
ming. Der var store likheter i utviklingen mellom menn 
og kvinner, men menn hadde i hele perioden flere tilfeller 
med rusmisbruk og sosial yrkeshemming som medisinsk 
diagnose.

Som det framgår av figuren, økte antall yrkeshemmede 
uten registrert medisinsk diagnose kraftig i perioden, 
spesie lt blant de yngste, der over halvparten manglet 
diagnos e i 2008. Dette skyldes at det etter 2001 ikke 
lenge r var obligatorisk å registrere diagnose for yrkes-
hemmede for statistikkformål. Vi må derfor ta forbehold 
om utviklingen etter 2001.

Tabell 2. 
overgang til arbeid og uføreytelse etter tre år for mottakere av rehabiliteringspenger  
i alderen 18-29 år 1997-2006, fordelt etter diagnose. fordeling i prosent.

Diagnosegruppe I arbeid Uføreytelse Annet
Antall % % %

Angst/depresjon 13 863 25,1 7,8 67,1
Alvorlig psykisk lidelse 1 554 11,0 26,1 62,9
Rusmisbruk 2 839 18,1 3,8 78,1
Andre psykiske lidelser 5 986 19,4 11,2 69,4
Muskel/skjelettlidelse 13 955 40,9 3,8 55,2
Andre diagnoser 12 569 33,7 7,9 58,4
Totalt 50 766 30,1 7,5 62,5

KILDE: NAV

0 

3000 

6000 

9000 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Psykiske lidelser 

Rusmisbruk 

Sosial yrkeshemming 

Muskel- og 
skjelettsykdommer 

Nevrologiske sykdommer/
hodeskader 

Alle andre diagnoser 

Ingen/ukjent diagnose 

KILDE: NAV

Figur 7. 
antall yrkeshemmede 18-29 år i 1996-2008 etter 
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Blant unge yrkeshemmede hadde personer med 
psykisk e lidelser lavere tilbøyelighet til å være i arbeid 
etter tre år enn andre yrkeshemmede. De hadde også noe 
høyere overgang til uføreytelse. Personer med rus-
diagnose hadde lavere tilbøyelighet til å ha et arbeids-
forhold, og i likhet med personer som mottok rehabilite-
ringspenger hadde de samtidig svært lav overgang til 
uføreytelse. Unge personer med muskel- og skjelett-
lidelser hadde høyere tilbøyelighet til å være i arbeid enn 
personer med psykiske lidelser, og færre hadde uføre-
ytelse etter tre år. Dette var noe mer uttalt for menn.

omfanget av psykiske lidelser understreker 
behovet for tett oppfølging

Psykiske lidelser var helt dominerende som medisinsk 
årsak  til midlertidig helserelatert ytelse blant unge. Dette 
er en utvikling som er observert også for sykepenger og 
uføreytelser. Ved uføreytelser blant unge personer har det 
blitt vist at alvorlige psykiske lidelser, slik som psykotiske 
tilstander, autisme og psykisk utviklingshemming har 
hatt størst betydning (Brage og Thune 2008; 2009), mens 
diagnosebildet ved sykefravær har vært dominert av 

depresj on og angsttilstander, samt lettere psykiske 
diagnos er. Diagnosemønstret ved rehabiliteringspenger 
og blant yrkeshemmede ligner mest på sykepenger. 

Depresjon og angst benevnes ofte «lettere psykiske til-
stander». Dette betyr ikke at disse sykdommene er lette, 
da plagene kan være svært invalidiserende og samtidig 
krevende å behandle, men de er oftest mindre gjennom-
gripende enn psykotiske og autistiske tilstander som 
regne s som alvorlige. 

Rusmisbruk var i økende grad angitt som årsak til 
rehabiliter ing og yrkeshemming i perioden, og viste en 
relativt sterk vekst, spesielt for mottakere av rehabilite-
ringspenger. Ved angivelse av diagnose på lege erklæringer 
angående rehabilitering og attføring, oppgis ofte bare én 
diagnose. Det er vanlig at rusmisbruk og psykiske lidelser 
opptrer samtidig, og det er mulig at de psykiske lidelsene 
da blir foretrukket som medisinsk årsak. Dette kan ha 
bidrat t til å undervurdere rusmisbruk som årsak. 

Som en konsekvens av den sterke økningen av psykiske 
lidelser blant unge på rehabiliteringspenger og unge 
yrkeshe mmede bør det legges enda sterkere vekt på til-
rettelegging og tett oppfølging under tiltaksperioden. 

Tabell 3. 
Utdanningsnivå (høyeste fullført utdanning) 31.12. 2008 i norges befolkning, blant mottakere av 
rehabiliteringspenger og blant yrkeshemmede i alderen 20-29 år etter kjønn og alder. andeler i prosent.

20-24 år 25-29 år
Befolkning Rehab YH Befolkning Rehab YH

Begge kjønn antall 293 268 2 767 7 438 300 731 3 534 8 834
Grunnskole 29,1 74,6 75,2 19,2 52,3 50,7
Videregående skole 49,8 22,9 21,0 33,5 33,8 37,8
Universitets- og høgskole 15,4 1,2 1,6 36,0 10,4 8,9
Uoppgitt/ingen fullført utdanning 5,7 1,3 2,2 11,3 3,5 2,6

Menn antall 149 780 1 130 4 046 152 719 1 528 4 333
Grunnskole 34,3 80,6 79,8 22,6 61,1 57,3
Videregående skole 50,0 17,2 16,7 38,4 30,9 34,8
Universitets- og høgskole 10,6 0,5 0,9 28,3 4,2 5,7
Uoppgitt/ingen fullført utdanning 5,1 1,7 2,6 10,7 3,8 2,2

Kvinner antall 143 488 1 637 3 392 148 012 2 006 4 501
Grunnskole 23,7 70,4 69,7 15,7 45,6 44,4
Videregående skole 49,6 26,8 26,2 28,3 36,0 40,6
Universitets- og høgskole 20,4 1,7 2,5 44,0 15,2 12,0
Uoppgitt/ingen fullført utdanning 6,3 1,1 1,7 11,9 3,2 3,0

KILDE: SSB/NAV 
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lavt UtdannIngSnIvå Blant Unge 
yrKeShemmede og mottaKere av 
rehaBIlIterIng 
Unge yrkeshemmede og mottakere av rehabiliteringspen-
ger hadde betydelig lavere utdanningsnivå enn aldersgrup-
pen som helhet (tabell 3). Blant 20-24 åringer med rehabi-
literingspenger hadde kun 24 prosent fullført videregående 
skole, mens i befolkningen som helhet hadde 65 prosent av 
20-24-åringer fullført videregående. Blant 25-29 åringer 
var tilsvarende tall 44 prosent og 70 prosent. Kun 1 pro-
sent av personer 20-24 år med rehabiliteringspenger hadde 
fullført universitets- og høyskoleutdanning, mens 15 pro-
sent av normalbefolkningen hadde gjort det. Utdannings-
nivået var generelt noe høyere blant kvinner. Denne 
kjønnsforskjellen finner vi også igjen i befolkningen.

Utdanningsbakgrunnen for unge yrkeshemmede var 
svært lik den for mottakere av rehabiliteringspenger. Kun 
23 prosent av personer i alderen 20-24 år hadde fullført 
videregående skole og 46 prosent av 25-29 åringer. 

Personer med høyere utdanningsnivå var i større grad i 
arbeid og de var i mindre utstrekning mottakere av uføre-
ytelser tre år etter start med rehabiliteringspenger eller 
status som yrkeshemmede. 

Vår analyse gir ikke svar på det viktige spørsmålet om 
utdanning er en «beskyttende» faktor som i seg selv gir 
større arbeidsdeltakelse på et seinere tidspunkt, eller om 
det er andre bakenforliggende faktorer (for eksempel hel-
sesvikt) som resulterer både i tidlige utdanningsavbrudd 
og i lav arbeidstilknytning. For politikkutforming er dette 

viktig. Vil økt satsing på utdanning som attføringstiltak gi 
høyere arbeidstilknytning, eller er det andre, mer grunn-
leggende faktorer som man bør rette sine tiltak mot? 

Kommer de I JoBB etter 
rehaBIlIterIng og tIltaK?
Med en kombinasjon av helseproblemer og lav utdanning 
var de unge vi studerte i denne analysen i utgangspunktet 
dårligere rustet i forhold til arbeidsmarkedet enn sine 
jevnaldrende. Vi har fulgt dem over en treårsperiode etter 
at de startet med rehabiliteringspenger eller ble registrert 
som yrkeshemmede. For å skille mellom ungdom i ulike 
livsfaser, så vi på de tre aldersgruppene 18-19 år, 20-24 år 
og 25-29 år. Innen hver aldersgruppe valgte vi det første 
tilfellet for hver person, og registrerte hvilken tilstand 
vedkommende var i gjennomsnittlig tre år etter starttids-
punktet. 

Rundt 23 prosent av mottakerne av rehabiliteringspen-
ger i alderen 18-29 år var i arbeid etter tre år (tabell 4). 11 
prosent hadde fått uføreytelse. Blant yrkeshemmede 18-
29 åringer var 28 prosent i arbeid, og 7 prosent hadde fått 
uføreytelse. Siden mange hadde forløp med både rehabili-
teringspenger og status som yrkeshemmet, og oftest i den 
rekkefølgen, er det ikke uventet at de høyeste tallene for 
deltakelse på arbeidsmarkedet etter tre år ble funnet blant 
dem som var registrert som yrkeshemmet. 

For å gi en indikasjon på forskjellen mellom normal-
befolkningen og gruppene på rehabiliteringspenger og 

Tabell 4. 
overgang til arbeid eller trygdeytelser etter ca tre år for mottakere av rehabiliteringspenger og for 
yrkeshemmede i alderen 18-29 år med tilgang i årene 1997-2006. etter alder. fordeling i prosent.

I arbeid Arbeids-
ledig

Uføre-
ytelser*

Rehab-
penger

Yrkes-
hemmet

Varig tilret-
telagt arbeid

Overg-
stønad

Død/ 
utvandret Annet

Antall % % % % % % % % %

Rehabilitering
18-19 5 987 13,2 2,9 10,3 15,2 36,7 5,0 1,9 1,7 13,1
20-24 23 610 22,6 3,7 9,1 13,0 32,9 2,1 1,9 1,6 13,2
25-29 32 784 24,9 3,5 11,9 12,8 30,8 1,1 1,3 1,5 12,3

Yrkeshemmede
18-19 11 630 22,4 6,4 5,8 6,4 32,0 7,2 2,4 0,9 16,5
20-24 33 784 28,3 5,9 5,6 7,1 32,1 4,5 1,6 1,1 13,8
25-29 40 141 28,0 5,2 7,6 7,6 34,5 3,0 1,2 1,0 11,4

* Uføreytelser inkluderer både varig uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad
KILDE: NAV
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yrkeshemmede, kan det vises til at arbeidsstyrkedeltakel-
sen for 20-24-åringer og 25-29-åringer var henholdsvis 74 
og 86 prosent i 2009 i følge Arbeidskraftundersøkelsen 
(AKU) 4. kvartal 2010. Tallene er imidlertid ikke helt 
sammenlignbare med tallene for overgang til arbeid som 
vist over 5.

hvem kommer i arbeid?
Overgang til arbeid og uføreytelser ble analysert ved hjelp 
av logistisk regresjon. Resultatene viste hvordan hvert 
kjennetegn ved individene samvarierte med sannsynlig-
heten for å være i arbeid eller ha en uføreytelse etter gjen-
nomsnittlig tre år, gitt at alle andre spesifiserte kjennetegn 
holdes konstante. Vi inkluderte informasjon om alder, 
tidligere arbeidsmarkedsdeltakelse, utdanning, diagnose 
og andre helserelaterte variable, tidligere trygdehistorie, 
sivilstatus og antall barn, fødeland og bosted i analysen. 
Kjennetegnene ble registrert ved starten på tilfellet.

Gjennomgående for alle aldersgrupper fant vi naturlig 
nok at jo høyere utdanningsnivå og jo sterkere tilknyt-
ning til arbeidsmarkedet man hadde før man ble regis-
trert med rehabiliteringspenger eller som yrkes hemmet, 
jo større var sannsynligheten for å være i arbeid på et 
senere tidspunkt uavhengig av helse og andre forhold. 
Alt annet likt hadde personer med muskel/skjelett lidelser 
høyere sannsynlighet enn de som hadde psykiske lidel-
ser. Dette bekrefter mønsteret som framkom i tabell 2. 
Mottakere av rehabiliteringspenger med en gradert 
ytelse  var i større grad i arbeid enn de som hadde full 
ytelse. Kvinner hadde lavere sannsynlighet for overgang 
til arbeid enn menn.

De fleste yrkeshemmede gjennomgår tiltak som skal 
bedre mulighetene på arbeidsmarkedet. Siden det ikke er 
tilfeldig hva slags tiltak den enkelte blir tilbudt, er det 
helle r ikke tilfeldig hvilke tiltak som framstår som mest 
vellykkede i en analyse der vi ikke har tatt hensyn til 
denne seleksjonsprosessen. Personer på lønnstilskudd var 
oftest i regulært arbeid på oppfølgingstidspunktet, mens 
de som var i «arbeid med bistand» i minst grad var det. Vi 
fant imidlertid at sannsynligheten for å være i arbeid etter 
tre år var relativt lav for dem som deltok i utdannings-
tiltak. I utgangspunktet ville man anta at dette er en 
gruppe med gode forutsetninger for å delta i arbeids-
markedet. Men utdanningsforløpene var ofte lange, og 
resultatet kan skyldes at oppfølgingstiden var for kort.

5  Kriteriet for å regnes som sysselsatt i AKU er at man «utførte 
inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka», eller 
hadde et slikt arbeid, men var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, 
lønnet permisjon e.l. AKU-tallene inkluderer også personer på tiltak 
lønnet av arbeidsgiver, uføre i arbeidsforhold og de som er inne til 
førstegangstjeneste i det militære.

hva med dem som ikke kommer i arbeid?

Etter tre år mottok rundt 10 prosent av rehabiliterings-
pengemottakerne og mellom 5 og 7 prosent av de yrkes-
hemmede en uføreytelse. Mellom 40 og 50 prosent var 
fremdeles registrert med rehabiliteringspenger eller som 
yrkeshemmede, og var dermed i en uavklart situasjon. En 
mindre gruppe var de som deltar i varig tilrettelagt arbeid. 
De er definert som yrkeshemmede, men mottar som regel 
en uføreytelse.

Generelt ser det ut til at kjennetegn som ga høy sann-
synlighet for å være i arbeid etter tre år, også ga lav sann-
synlighet for å få en uføreytelse. Dette gjaldt også kjønn. 
Kvinner på 2029 år hadde signifikant høyere sannsynlig-
het for å få en uføreytelse enn menn. Et unntak var perso-
ner med rusmisbruk som diagnose. Disse hadde lav sann-
synlighet både for å komme i arbeid og for å få uføreytelse. 
Personer under utdanning hadde også lav sannsynlighet 
for å få en uføreytelse i løpet av oppfølgingsperioden. 
Dette understreker det langvarige perspektivet nettopp for 
denne gruppen.

hvordan går det på lengre sikt?
Mellom 40 og 50 prosent av personene i de undersøkte 
gruppene hadde fortsatt rehabiliteringspenger eller var 
registrerte som yrkeshemmede etter tre år. Dette viser at 
det tar lang tid å få avklart situasjonen for unge med ned-
satt arbeidsevne og helseproblemer. For å få et bilde av 
situasjonen noe lenger fram i tid, fulgte vi noen grupper 
over en lengre tidsperiode. Dette var personer som var 
registrert med en ytelse eller som yrkeshemmede tidlig i 
observasjonsperioden. Vi må derfor ta forbehold om at 
dette utvalget ikke nødvendigvis er representativt for 
gruppen i dag. Oppfølgingstiden var avhengig av alder 
ved start på tilfellet.  18-19-åringene ble fulgt opp ved 
første årsskifte etter fylte 30 år, 20-24-åringene etter fylte 
32 år, og 25-29-åringene etter fylte 37 år. Det ga en gjen-
nomsnittlig oppfølgingstid på rundt elleve år for de som 
var under 20 år og rundt ni år for de som var 20 år og 
over. 

Etter gjennomsnittlig nærmere ti år, var situasjonen 
avklart for en mye større andel av de unge. Rundt to 
tredjedele r var enten i arbeid eller mottakere av en uføre-
ytelse. Tallene tyder også på at avklaringen om arbeid 
skjer raskere enn avklaringen i forhold til uføreytelser. 
Andelen i arbeid etter tre år utgjorde over 60 prosent av 
andelen etter 12 år. For dem med uføreytelser var andelen 
mellom 25 og 30 prosent. Grunnlagsdata tyder på at ande-
len på uføreytelser fortsatte å øke for hvert år som gikk, 
mens andelen i arbeid flatet ut etter seks til sju år. Man 
kan derfor spørre seg om det er for sent å få til en overgan g 
til arbeid når det har gått 6-7 år. 
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hva SKJer etter InnførIngen av 
arBeIdSavKlarIngSPenger?

Fra 1. mars 2010 ble de tre ytelsene rehabiliteringspenger, 
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad slått 
sammen til en ny ytelse - arbeidsavklaringspenger. Ned-
satt arbeidsevne er en forutsetning for ytelsen, og i tillegg 
skal årsaken til nedsettelsen være sykdom eller skade.  

Ut fra analysen av de unge på rehabilitering og unge 
yrkeshemmede (i hovedsak på attføringspenger) i 1996-
2008, kan sammenslåingen til én ytelse virke svært 
hensiktsmes sig. Mange unge hadde lange forløp som 
inklude rte både tidvis rehabiliteringspenger og tidvis 
statu s som yrkeshemmet. De hadde også lignende 
individuell e kjennetegn med psykiske helseproblemer, lav 
utdann ing og lite arbeidserfaring. Én forskjell var 
imidlert id at overgang til arbeid, også på lang sikt, var 
betydelig høyere for yrkeshemmede sammenlignet med 
dem som mottok rehabiliteringspenger. 

Innføringen av arbeidsevnevurdering og AAP hadde 
som et av sine formål at oppfølgingen skulle bli enklere 
og mer effektiv. Det helhetlige perspektivet er svært viktig  
da unge mottakere ofte har begrensinger både av helse-
messige årsaker og fordi de mangler arbeidslivserfaring. 
AAP kan medføre en bedre målretting og øke muligheten 
til samtidig både å styrke individuell arbeidsevne og 
kompetans e, og å tilby arbeidsrettede tiltak. 

Samtidig innebærer overgangen til arbeidsavklarings-
penger en betydelig risiko for økt antall unge personer på 
helserelaterte ytelser. Både rehabiliterings- og attførings-

penger hadde klare, og delvis strenge kriterier for å få 
ytelse. Vilkårene skulle i prinsippet også prøves hver 
gang man skulle gå fra rehabiliteringspenger til att-
føringspenger eller omvendt. I den nye ytelsen ligger det 
en mulighet for at kriteriene fortolkes mindre strengt og at 
porten til ytelsen blir videre enn den var tidligere. En vik-
tig endring er at mens rehabiliteringspenger tidligere ikke 
kunne gis før vedkommende hadde vært syk i minst ett år, 
er det ingen slik begrensning for AAP. Gjennom siste 
halvdel av 1990-tallet og særlig på 2000-tallet har det 
blant de unge vært en relativt stor og økende andel som 
har fått rehabiliteringspenger uten at de var registrert med 
sykepengerettigheter. Unge med helseproblemer, men 
uten arbeidsmarkedstilknytning, vil derfor kunne fanges 
opp raskere av det nye helserelaterte inntektssikrings-
systemet, og dette kan gi økt tilstrømning til AAP.

Med to ytelser var det også tettere kontroller av riktig-
heten av vedtak. Disse kontrollene er nå delvis fjernet når 
det kun foreligger én og mer langvarig ytelse. Dette vil 
også øke muligheten for at de personer som kommer inn 
på ordningen vil bli værende over meget lang tid.

En ytterligere usikkerhet når det gjelder arbeids - 
av klaringspen ger, gjelder de kompetansekrav som blir 
stilt til NAVs veiledere. Selv om sammenhengen mellom 
arbeidsevn e og medisinsk diagnose ikke er entydig, er det 
et vilkår for å få AAP at arbeidsevnen er nedsatt med 
minst halvparten, og at den medisinske tilstanden er en 
vesentlig årsak til dette. I valg av behandling og yrkesret-
tede tiltak er det viktig å ha kunnskap om den medisinske 
lidelsen som er utgangspunktet for den nedsatte arbeids-

Tabell 5.  
mottakere av rehabiliteringspenger og yrkeshemmede. andel med overgang til arbeid og uføreytelser etter  
tre år. oppfølging 8-12 år etter start på tilfellet for et mindre utvalg. eksklusive personer med uføreytelser 
i varig tilrettelagt arbeid.

I arbeid Med uføreytelse
Tre år etter 8-12 år etter Tre år etter 8-12 år etter

Med rehabiliteringspenger
18-19 år 13,2 25 10,3 44
20-24 år 22,6 36 9,1 30
25-29 år 24,9 34 11,9 36

Yrkeshemmede
18-19 år 22,4 37 5,8 29
20-24 år 28,3 44 5,6 21
25-29 år 28,0 45 7,6 25

KILDE: NAV
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evnen. De unge som er berettiget til AAP har i stor grad 
psykiske lidelser kombinert med lav utdanning og lite 
arbeidslivserf aring. Ingenting tyder på at de helsemessige 
begrensningene i denne gruppen vil avta i de nærmeste 
årene. Den arbeids- og yrkesrettede veiledningen av 
persone r med psykiske lidelser stiller spesielle krav til 
faglig kompetanse. For å kunne studere den systematiske 
sammenhengen mellom tiltak og medisinsk tilstand med 
henblikk på evaluering, er det derfor viktig at diagnose 
registreres for statistikkformål.

Den nye arbeidsevnemetoden som NAV nå bruker for å 
vurdere behovene for tiltak og for arbeidsavklaringspen-
ger, må i meget stor utstrekning ta inn vurdering av 
psykis k funksjonsevne og psykisk helse som avgjørende 
elementer. Ellers risikerer NAVs veiledere å overse viktige 
bakgrunnsfaktorer blant flertallet unge mottakere av 
arbeidsa vklaringspenger. 
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655 000 tapte årsverk i 2010
AV JORUNN FURUBERG, XU CONG QIU OG OLA THUNE

Samandrag

I 2010 gjekk til saman 655 000 årsverk bort som følgje av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid blant personar 
i alderen 16 – 67 år. Dette er ein auke på over 38 000 årsverk samanlikna med 2005, og i underkant av 17 000 årsverk 
samanlikna med 2009. Mykje av veksten i perioden skuldast auke i tapte årsverk i den gruppa som no blir definert som 
personar med nedsett arbeidsevne.
Mykje av veksten i talet på tapte årsverk kan forklarast med demografiske endringar. Når vi tek omsyn til veksten i 
folkeme ngda frå 2005 til 2010 og endringar i aldersstrukturen i folkemengda i perioden, har det vore ein nedgang i talet 
på tapte årsverk på 16 000 frå 2005 til 2010. Ei viktig forklaring på denne nedgangen er at det er færre tapte årsverk 
blant dei eldste. Frå 2009 til 2010 blir veksten i tapte årsverk redusert frå 17 000 til 6 000, når vi justerer for alders-
samansetjinga i folkemengda. 
Kvinner står for fleire tapte årsverk enn menn, og særleg er dårleg helse ei viktig årsak til tapte årsverk blant kvinner. 
Rekna i prosent av folkemengda har det vore ein nedgang i talet på tapte årsverk både blant kvinner og menn frå 2005 
til 2010. Ei viktig årsak til dette er nedgangen i talet på tapte årsverk som skuldast uførepensjon.
Mange personar bidreg til dei tapte årsverka. I 2010 var det nærare 1 480 000 personar som var registrert i NAV sine 
register med fråvær frå ordinært arbeid, heilt eller delvis, for kortare eller lengre tid. Dette tyder at det i gjennomsnitt 
stod 2,3 personar bak kvart tapte årsverk i 2010. Dei fleste av dei 1 480 000 personane kjem tilbake til ordinært arbeid 
etter kortare eller lengre tid. Talet på tapte årsverk kan difor ikkje brukast som eit mål på kor mange som permanent 
står utafor arbeidslivet. 

InnleIIng

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

I denne artikkelen ser vi på utviklinga i talet på tapte 
årsverk i 2005, 2009 og 2010. Vi prøver å svara på spørs-
mål som: Har talet på tapte årsverk endra seg når vi sam-
anliknar desse tre åra? Kor mykje har endringa i alders-
samansetjinga i folkemengda å seia for utviklinga i talet 
på tapte årsverk? Er det forskjell i utviklinga mellom 
kvinner og menn? Er det slik at personane som bidreg til 
dei tapte årsverka står permanent utafor arbeidslivet?

aUKe I talet På taPte årSverK I 2010 

Figur 1 viser at sum tapte årsverk har auka frå i overkant 
av 616 400 i 2005 til vel 638 000 i 2009 og tilsvarande 
655 000 i 2010. Dette svarer til ein auke på 6,3 prosent frå 
2005 til 2010. 

Ser vi på dei einskilde ordningane som inngår i estima-
tet, viser figur 1 at tapte årsverk på grunn av uførepensjon 
har halde seg relativt stabilt i perioden sett under eitt. I 
2005 var det i underkant av 279 000 årsverk som gjekk 
tapt i kategorien uførepensjon. Fram til 2009 minka talet 
på uføreårsverk med om lag 5000. Frå 2009 til 2010 auka 
talet på tapte uføreårsverk med om lag 4000. Utviklinga 
innan uførepensjon må sjåast i samanheng med auken i 
talet på tapte årsverk innan tidsavgrensa uførestønad. I 
perioden 2005 til 2009 auka talet på tapte årsverk innan 
tidsavgrensa uførestønad frå om lag 11 800 til 41 000. 

Blant mottakarar av rehabiliteringspengar auka talet på 
tapte årsverk frå i underkant av 42 000 i 2005 til i over-
kant av 43 000 i 2009, medan tapte årsverk blant yrkesval-
hemma/personar med nedsett arbeidsevne minka med om 
lag 10 000 årsverk frå om lag 79 000 i 2005 til 69 000 i 
2009. 
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data og analyse

Dei seinaste åra har NAV kvart år estimert talet på tapte 
årsverk som følgje av dårleg helse eller mangel på ordinært 
arbeid. Tidlegare estimat, jamfør Furuberg og Thune(2010), 
har i hovudsak basert seg på data over behaldninga av per-
sonar som mottok stønader/var arbeidssøkjarar ved utgan-
gen av året, og var samansett av både individdata og aggre-
gerte data. For betre å kunna analysera utviklinga fordelt på 
kjønn og alder, har vi no teke utgangspunkt i berre individ-
data. Ved å estimera tapte årsverk som eit gjennomsnitt for 
året, slik vi no gjer, får vi også eit betre bilete over utvik-
linga gjennom heile året. Endringa av metode fører til at vi 
ikkje direkte kan samanlikna dei tala vi presenterer her med 
tidlegare publiserte tal over tapte årsverk.

Tala i denne artikkelen baserer seg på individdata over 
alle personar som i løpet av åra 2005, 2009 og 2010 hadde 
ein eller fleire av følgjande stønader/arbeidsmarknads
statusar:

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

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

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

For varig uførepensjon, tidsavgrensa uførestønad og rehabi-
literingspengar er det nytta individdata for behaldninga ved 
utgangen av kvart kvartal. For sjukefråvær er det nytta data 
over alle sjukefråvær i kvartalet. For personar med nedsett 
arbeidsev ne, heilt arbeidslause, delvis arbeidslause og 
ordinære  tiltaksdeltakarar er det nytta individdata for 
behald ninga ved utgangen av kvar månad. 

I mars 2010 blei det innført ein ny stønad, arbeidsav-
klaringspengar. Alle som ved utgangen av februar 2010 
mottok tidsavgrensa uførestønad, rehabiliteringspengar 
elle r attføringspengar gjekk frå mars 2010 over til å motta 
arbeidsavklaringspengar. Samstundes blei gruppa som er 
definert som «personar med nedsett arbeidsevne» utvida til 
også å inkludera alle mottakarar av arbeidsavklarings-
pengar. I våre data har vi difor slått saman tapte årsverk for 
personar som mottok tidsavgrensa uførestønad og rehabili-
teringspengar i dei to første månadene i 2010 med alle i 
gruppa med nedsett arbeidsevne. Når vi i artikkelen saman-
liknar tal over personar med nedsett arbeidsevne i 2010 med 
tal for tidlegare år, samanliknar vi med summen av tapte 
årsverk innan tidsavgrensa uførestønad, rehabiliterings-
pengar og yrkesvalhemma/personar med nedsett arbeids-
evne.

Ved å kopla saman datamaterialet på individnivå er det 
justert for at fleire av desse personane mottek meir enn ein 

stønad på eit og same tidspunkt. Det er til dømes ikkje 
uvanle g at ein person mottek arbeidsavklaringspengar (til 
dømes 50 prosent) og uførepensjon (til dømes 50 prosent) 
samstundes. Ved å kopla individopplysningar om arbeids-
avklaringspengar 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. 
Sidan data er henta frå ulike register, kan ein person vera 
registrert i fleire register samstundes. Til dømes kan ein 
heilt arbeidslaus vera sjukmeldt, og ein person som er 100 
prosent ufør kan samstundes vera i eit tiltak for personar 
med nedsett arbeidsevne. I tilfeller der summen av alle 
registreringa ne overstig eit årsverk per person, har vi priori-
tert kva for ording årsverket skal telja med i slik:

Uførepensjon er prioritert over nedsett arbeidsevne, der-
etter følgjer sjukefråvær, heilt arbeidslaus, delvis arbeids-
laus og til slutt ordinær tiltaksdeltakar.

Det er heller ikkje uvanleg for ein stønadsmottakar å ha 
ein gradert stønad, og mange arbeider noko ved sida av ein 
gradert stønad. Når vi estimerer dei tapte årsverka, tek vi 
utgangspunkt i kor stor del av ein full trygdeyting dei ein-
skilde har, det vil seia at vi må redusera for opplysningar om 
arbeid. Kor stor del av eit årsverk ein stønadsmottakar bidra r 
med, er estimert på grunnlag av den såkalla graderings-
andelen i saksbehandlingssystemet for uføreytingar og 
rehabiliteringspe ngar. Mottkarar av dagpengar, arbeids -
avklaringspengar og tidlegare også motkarar av attførings-
pengar, sender kvar 14. dag inn eit meldekort til NAV der dei 
opplyser kor mykje dei eventuelt har arbeidd dei siste to 
veken e. Opplysningane frå meldekorta er brukt til å esti-
mera å kor stor prosentdel av eit årsverk delvis arbeidslause, 
mottakarar av attføringspengar og mottakarar av arbeids-
avklaringspengar bidreg med. Delvis arbeidslause utan 
dagpengar fører ikkje opp arbeidet på meldekortet, slik at 
det for denne gruppa er lagt til grunn at dei bidreg med like 
stor prosentdel av eit årsverk som gjennomsnittet for delvis 
arbeidslause med dagpengar. 

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

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

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

Talet på tapte årsverk gir dermed ei uttrykk for talet på 
årsverk som går tapt i produksjonen av varer og tenester, 
som følgje av arbeidsløyse eller helseproblem blant personar 
i alderen 16 – 67 år. 
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I mars 2010 blei det innført ein ny stønad, arbeids-
avklaringspengar, som erstatta tidlegare tidsavgrensa 
uførestønad, rehabiliteringspengar og attføringspengar. 
Når vi skal samanlikna tapte årsverk innan gruppa ned-
sett arbeidsevne i 2010 med situasjonen før 2010, må vi 
difor samanlikna med summen av tapte årsverk innan 
tidsavgrensa uførestønad, rehabiliteringspengar og yrkes-
valhemma/personar med nedsett arbeidsevne. Når vi ser 
på utviklinga i talet på tapte årsverk i denne gruppa, finn 
vi ein auke på i overkant av 20 000 årsverk, eller 15,4 
prosent, frå 2005 til 2009. Frå 2009 til 2010 auka gruppa 
med i overkant av 16 000 årsverk, eller 10,6 prosent. 

I 2005 gjekk litt over 92 000 årsverk tapt som følgje av 
sjukefråvær. Dette talet auka til 117 000 i 2009, som følgje 
av ein auke i sjukefråværet i perioden. I 2010 var det ein 
nedgang i sjukefråværet, noko som førte til at talet på 
tapte årsverk i denne gruppa minka med vel 13 000 eller 
11,2 prosent.

Tapte årsverk på grunn av mangel på ordinært arbeid 
vil variera mykje over konjunkturane. I 2010 gjekk om lag 
104 000 årsverk tapt som følgje av mangel på ordinært 
arbeid, ein auke på 9 700 årsverk, eller 10,3 prosent i høve 
til 2009. Samanlikna med situasjonen i 2005 gjekk 8 500 
færre årsverk tapt i 2010 i denne gruppa.

KvInner Står for fleIre taPte 
årSverK enn menn

I 2010 stod kvinner for i underkant av 352 000 tapte års-
verk, medan det tilsvarande talet var vel 303 000 årsverk 
for menn. Figur 2 viser at dårleg helse er den dominerande 
årsaka til at årsverk går tapt blant kvinner. Dårleg helse er 
også ein viktig forklaringsfaktor blant menn, men blant 
menn går det tapt fleire årsverk på grunn av mangel på 
ordinært arbeid enn blant kvinner. Ei viktig årsak til 
skilnade n mellom kjønna når det gjeld talet på tapte års-
verk er at fleire kvinner enn menn har uførepensjon, men 
det er også fleire kvinner enn menn med nedsett arbeids-
evne. Sjukefråværet er også høgast blant kvinner. 

fleIre taPte årSverK SKUldaSt 
demografISKe tIlhøve
Dei siste fem åra har folkemengda i alderen 16–67 år auka 
sterkt, først og fremst som følgje av høg nettoinnvand-
ring. Frå 2005 til 2010 har folkemengda i alderen 16–67 år 
auka med 7,6 prosent. Samstundes har dei store etter-
krigskulla etter kvart passert 60 år, slik at det no er mange 
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Figur 2: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel 
på ordinært arbeid for kvinner og menn i alderen  
16–67 år, årsgjennomsnitt for 2010. 
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Figur 1: 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller mangel 
på ordinært arbeid for personar i alderen 16 - 67 år, 
årsgjennomsnitt for 2005, 2009 og 2010. 
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i dei aldersgruppene der det er ein høg prosentdel tapte 
årsverk på grunn av dårleg helse. Talet på tapte årsverk 
samla for begge kjønn utgjorde 20,0 prosent av folke-
mengda i alderen 16–67 år i 2005. I 2009 var denne pro-
sentdelen nede på 19,5, for så å auka til 19,7 prosent i 2010. 
Når vi ser perioden 2005 til 2010 under eitt, skuldast 
auke n i tapte årsverk demografiske tilhøve. 

Blant kvinner utgjorde tapte årsverk 22,0 prosent av 
folkemengda i alderen 16 – 67 år i 2005. I 2009 var denne 
prosentdelen minka til 21,5, og i 2010 var det tilsvarande 
talet 21,6 prosent. Blant menn utgjorde dei tapte årsverka 
18,1 prosent av folkemengda i alderen 16 – 67 år i 2005. 
Dei tilsvarande tala for 2009 og 2010 er 17,6 prosent og 
17,9 prosent. Figur 3 viser at tapte årsverk på grunn av 
uførepensjon har minka både blant kvinner og menn, 
medan tapte årsverk innan gruppa nedsett arbeidsevne 
har auka.

færre taPte årSverK  
Blant deI eldre 
Ved å aldersjustera 1 dei tapte årsverka i 2010 i høve til 
alderssa mansetjinga i folkemengda i 2005, finn vi eit 
utryk k for kor mange årsverk som ville ha gått tapt i 2010 
dersom folkemengda ikkje endra seg frå 2005 til 2010. 

1  Dei aldersjusterte tala over tapte årsverk ( 	  ) er laga ved å rekna ut 
raten for tapte årsverk for eittårige aldersgrupper i gjennomsnitt for 2010, 

( 	  ). 

Desse ratene er multiplisert med talet på personar i dei same aldersgruppene 
i gjennomsnitt for 2005. Dette gir: 	  .

Figur 4 viser aldersjusterte tal over tapte årsverk i 2010, 
samanlikna med tapte årsverk i 2005, fordelt på eittårige 
aldersgrupper. 

Samla viser dei aldersjusterte tala for tapte årsverk ein 
nedgang på 16 000 frå 2005 til 2010. Dette tyder at dersom  
folkemengda ikkje hadde endra seg frå på 2005 til 2010, 
ville vi ha observert ein nedgang i tapte årsverk på 16 000. 
Veksten i folkemengda og endringa i aldersstrukturen har 
ført til at vi har fått ein auke i talet på tapte årsverk. Figur 
4 viser at det har vore ein nedgang i talet på tapte årsverk 
for dei fleste aldersgrupper. Nedgangen er særleg stor 
blant personar som er 54 år og eldre. Dette tyder at 
prosentde len tapte årsverk blant dei eldre i yrkesaktiv 
alde r har minka frå 2005 til 2010. Berre blant personar i 
alderen 43 år til 53 år er det ein liten auke i talet på tapte 
årsverk. Dei aldersjusterte tala over tapte årsverk viser ein 
nedgang både for kvinner og menn. 

Frå 2009 til 2010 viser aldersjusterte tal ein vekst i talet 
på tapte årsverk på i overkant av 6000. Dette tyder at 
endringa r i demografiske tilhøve forklarer vel 60 prosent 
av den observerte veksten i tapte årsverk frå 2009 til 2010. 

mangel På ordInært arBeId er 
eI vIKtIg årSaK tIl taPte årSverK 
Blant Unge 

Figur 5 viser at tilhøva på arbeidsmarknaden har mykje å 
seia for kor mange årsverk som går tapt blant personar 
under 30 år. Blant dei under 20 år er mangel på ordinært 
arbeid (summen av tapte årsverk blant heilt arbeidslause, 
delvis arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar) den 
viktigaste årsaka til tapte årsverk. Også blant dei mellom 
20 - 24 år og 25 - 29 år går mange årsverk tapt på grunn 
mangel på ordinært arbeid. Figur 5 viser at det også har 
vore ein vekst i prosentdelen tapte årsverk som skuldast 
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Figur 5: 
tapte årsverk i prosent av folkemengda etter aldersgruppe. 2005, 2009 og 2010. Personar under 30 år.
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Figur 6. 
tapte årsverk i prosent av folkemengda etter aldersgruppe, 2005, 2009 og 2010. Personar 30 år og over.
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nedsett arbeidsevne blant dei i alderen 20 – 29 år. I 2010 
utgjer tapte årsverk som følgje av nedsett arbeidsevne 4,1 
prosent av folkemengda i alderen 20 – 24 år og 5,2 prosent 
av folkemengda i alderen 25- 29 år.

færre taPte årSverK På grUnn 
av UførePenSJon
Figur 6 viser at dårleg helse er ein viktig forklaringsfaktor 
for tapte årsverk i dei eldre aldersgruppene. For personar 
over 50 år er uførepensjon den dominerande årsaka til 
tapte årsverk. I perioden 2005 til 2010 har det vore ein 
nedgang i talet på tapte årsverk på grunn av uførepensjon, 
rekna i prosent av folkemengda, for alle aldersgrupper 25 
år og over.

Nedgangen i talet på tapte årsverk på grunn av uføre-
pensjon forklarer nedgangen i summen av tapte årsverk 
blant personar over 50 år. Samstundes som det er færre 
tapte årsverk på grunn av uførepensjon, har det vore ein 
auke i talet på tapte årsverk i gruppa personar med nedsett 
arbeidsevne i alle aldersgrupper frå 2005 til 2010. 

mange PerSonar BIdreg  
tIl deI taPte årSverKa
Tabell 1 viser kor mange unike personar som kvart av dei 
tre åra bidreg til dei tapte årsverka, samt kor mange per-
sonar som i gjennomsnitt står bak kvart årsverk. I 2010 

var det nærare 1 480 000 unike personar som hadde frå-
vær frå arbeidslivet på grunn av mangel på ordinært 
arbei d eller dårleg helse, heilt eller delvist, i kortare eller 
lengre tid.
I 2010 stod det i gjennomsnitt 2,3 personar bak kvart tapte 
årsverk. Dette viser at det er utskifting i personane som 
bidreg til dei tapte årsverka. Det er difor ikkje slik at vi 
kan bruka tala over tapte årsverk som eit mål på kor 
mange som permanent er utafor arbeidslivet i Noreg.

Tabellen viser at det er store forskjellar i kor mange 
personar som står bak kvart årsverk når vi ser på dei ulike 
ordningane som inngår i estimatet. Blant uførepensjonis-
tane står 1,2 person bak kvart tapte årsverk. Dette skul-
dast at uførepensjon er ei ordning for personar med varig 
nedsett arbeidsevne, derfor vil få personar gå ut av ord-
ninga før dei blir 67 år. Likevel er det viktig å vera klar 
over at mange uførepensjonistar har ei tilknyting til 
arbeidsm arknaden. Bråthen (2010) fann at 17 prosent av 
dei som var uførepensjonerte i juni 2009 hadde eit 
arbeidstil høve.

Blant personar med nedsett arbeidsevne står det 1,5 
person bak kvart tapt årsverk i 2010. Dette ei samansett 
gruppe av mange personar som er på veg inn i arbeidslivet 
og ein del personar på veg ut av arbeidslivet. Statistikk frå 
NAV viser at om lag 43 prosent av dei som avslutta ein 
periode registrert med nedsett arbeidsevne i 2010 var i 
arbeid seks månader seinare.

Tabellen viser at det er stor utskifting i personar med 
sjukefråvær. I 2010 hadde over 808 000 einskildpersonar 
sjukefråvær, og bak kvart sjukefråværsårsverk stod det 

Tabell 1. 
talet på unike personar  som er med i grunnlagstala for tapte årsverk, etter stønadsområde/status på 
arbeidsmarknaden. 2005, 2009 og 2010.

2005 2009 2010
Personar 

i data-
grunnlaget

Personar
 per tapt 
årsverk

Personar 
i data-

grunnlaget

Personar
 per tapt 
årsverk

Personar 
i data-

grunnlaget

Personar
 per tapt 
årsverk

Uførepensjon 322 411 1,2 317 260 1,2 322 621 1,2
Nedsett arbeidsevne* 213 198 1,6 237 541 1,6 259 667 1,5
Sjukefråvær 775 911 8,4 824 548 7 808 023 7,8
Heilt arbeidslause 259 365 3,2 231 215 3,6 242 372 3,3
Delvis arbeidslause 135 086 6,4 109 761 7,8 114 704 7,8
Ordinære tiltaksdeltakarar 41 876 3,6 54 606 3,6 55 292 3,5
Sum unike personar i alt** 1 431 264 2,3 1 445 234 2,3 1 479 648 2,3

*  Tal for før mars 2010 inkluderer personar med tidsavgrensa uførestønad, mottakarar av rehabiliteringspengar og personar registrert hod NAV 
som yrkesvalhemma/persoanr med nedsett arbeidsevne

**  Sum unike personar i alt er lågare enn summen av unike personar i dei ulike ordningane. Dette fordi mange personar er innom fleire ordningar i 
løpet av året.
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7,8 personar. Dei fleste som er sjukmelde kjem raskt til-
bake til arbeid. Handal (2011) fann at berre 5 prosent av 
dei sjukemelde i 2009 gjekk ut makismal sjukemeldings-
tid, og av desse var over 21 prosent i arbeid etter ytter-
legare sju månader. 

I gjennomsnitt står det 3,3 personar bak kvart tapte 
årsverk blant heilt arbeidslause i 2010. Det tilsvarande 
tale t på personar bak kvart tapte årsverk blant delvis 
arbeidsl ause er 7,8 og 3,5 blant ordinære tiltaksdeltakarar. 
For gruppa arbeidssøkjarar under eitt viser NAV sin 
statistikk  frå august 2010 at om lag 64 prosent var i arbeid 
6 månader etter at dei avslutta ein arbeidssøkjarperiode 
hos NAV. 
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nedgang i forventa pensjoneringsalder 
og yrkesaktivitet
AV ODDBJØRN HAGA OG OLE CHRISTIAN LIEN

Samandrag

Forventa yrkesaktivitet er ein indikator for å måla lengda på yrkeskarrierer basert på yrkesaktiviteten i einskilde år. 
Ein 15-åring i 2010 kunne forventa ein yrkeskarriere tilsvarande 30,9 årsverk. Dette er noko lågare enn i 2008 og 2009, 
og skuldast auken i arbeidsløysa etter finanskrisa.

Medan yrkesaktiviteten totalt sett har gått noko ned, er dette ikkje tilfelle for eldre arbeidstakarar. I IA-avtala for 
perioden 2010-2013 er eit av måla at forventa yrkesaktivitet ved 50 år skal forlengjast med 6 månader frå 2009 til 2013. 
Forventa yrkesaktivitet ved 50 år auka noko frå 2008 til 2009, og heldt seg uendra på 10,9 år frå 2009 til 2010. Vi må 
altså framleis ha ein auke på 0,5 år fram mot 2013 for å nå målet i IA-avtala. Yrkesaktiviteten etter 50 år er høgast i 
Akershus, med 12 år, og lågast i Finnmark og Østfold, med 9,7 og 9,8 år.

Ettersom stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, er det ofte ikkje lenger samsvar mellom når folk tek ut pensjon 
og når dei sluttar i arbeid. Vi utarbeider difor separate indikatorar for sysselsetjingsåtferda og pensjoneringsåtferda 
blant eldre. Forventa pensjoneringsalder gjer uttrykk for pensjoneringsåtferda, og indikatoren omfattar alderspensjon, 
varig uførepensjon og avtalefesta pensjon (AFP). Forventa pensjoneringsalder ved fylde 50 år i 2010 var 63,6 år. Dette 
er ein nedgang på 0,3 år frå 2009. Ettersom yrkesaktiviteten over 50 år har vore uendra i same periode, tyder dette på 
at fleire arbeidde ved sidan av pensjonen i 2010 enn i 2009.

Forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år var 60,6 år i 2010. Dette utgjer ein nedgang med 1,5 år frå 2009. Den 
store nedgangen kjem hovudsakeleg av auka tilgang til uførepensjon, særleg i alder under 50 år. Tilgangen til uførepen-
sjon i 2010 var om lag den same som i 2003, året før tidsavgrensa uførestønad vart innført.

InnleIIng

Då folketrygda vart innført i 1967 var det vel 3,5 syssel-
sette for kvar alders- og uførepensjonist. I 2010 hadde 
dette talet falle til 2,6. Når 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, så vil dette talet minka ytterlegare. Utan pen-
sjonsreforma reknar vi med at talet på sysselsette per 
pensjonist ville falle til 2,0 omkring år 2030 og til 1,7 i år 
2060 (Christensen m.fl. 2009). Den kraftige auken i for-
sørgingsbyrda skuldast fleire ulike tilhøve:

•  Auke i forventa levealder: Forventa levealder ved fødse-
len har auka frå 74,0 år i 1967 til 81,0 år i 2010, og for-
venta levetid for 67-åringar har i same periode auka frå 
14,0 år til 18,0 år. 1

•  Alderen når folk trer inn i arbeidslivet har auka som 
følgje av at fleire tek høgare utdanning. Medan det i 

1 Kjelde: Statistisk Sentralbyrå (SSB).

1970 var 12,3 prosent av folkesetnaden i alderen 30-39 
år som hadde avslutta høgare utdanning, var tilsvarande 
tal i 2009 på 38,4 prosent.¹

•  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. Som vist seinare i artikkelen gjekk forventa pen-
sjoneringsalder for 18-åringar ned frå 61,0 år i 2001 til 
60,6 år i 2010, og nedgangen ville vore endå større hadde 
det ikkje vore for innføringa av tidsavgrensa uføre-
stønad frå 2004.

•  I motsett retning trekkjer at kvinneleg yrkesdeltaking 
har auka kraftig dei siste tiåra og medverka til fleire 
sysselsette .

Talet på sysselsette per pensjonist er lite tenleg som ein 
indikator på om ein lukkast i arbeidsmarknads- og pen-
sjonspolitikken då demografi i stor grad påverkar dette 
måltalet. Talet på sysselsette som del av folkesetnaden i 
yrkesaktiv alder, vil òg på tilsvarande vis påverkast av 
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storleiken på dei einskilde årskulla, og denne typen mål-
tal vil vera vanskelege å samanlikna over tid.

Frå 2008 vart det mogeleg for 67-årige alderspensjonis-
tar å kombinera arbeid og pensjon utan at pensjonen 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 (Bråthen og Grambo 2009). 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 holdningsendring blant arbeidsgjevarar og 
arbeidstakarar når det gjeld verdsetjinga av eldre si ar-
beidskraft. I ei spørjeundersøking Norstat gjennomførde 
for NAV i mars 2010, svara fire av fem arbeidsgjevarar at 
dei var svært eller nokså samde i at dei ynskte at deira 
medarbeidarar skulle halda fram i arbeid så lenge som 
mogeleg etter fylte 60 år. 

Frå 2011 vart det mogeleg å ta ut alderspensjon også for 
dei i aldersgruppa 62-66 år, og det vart innført ei ny AFP-
ordning i privat sektor. Medan det tidlegare gjaldt strenge 
avkortingsreglar for kombinasjon av AFP med arbeids-
inntekt over 15 000 kroner, kan ein 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 vil i alle tilfelle 
truleg medverka til at endå fleire vil velje å kombinera 
arbeid og pensjon. Betre tilgang til vidareutdanning og 
omskolering, og fleksible løysingar for å kombinera om-
sorg 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.

Det er difor bruk for separate indikatorar for pensjone-
ringsåtferd og for sysselsetjing blant eldre. Det finst ulike 
metodar for å rekna ut pensjoneringsalder, og forventa 
pensjoneringsalder vert sett på som eit robust mål for å 
vurdera endringar over tid.2 Metoden seier noko om når ein 
kan forventa at personar med ein gitt alder i eit gitt år vil 
bli pensjonert. Som eit tillegg til forventa pensjoneringsal-
der har vi også utarbeidd ein indikator som ser på både 
sysselsetjingsratar og pensjoneringsratar over heile livslau-
pet. Forholdet mellom talet på år folk er i arbeid og på ulike 
pensjonsordningar, vil gje eit uttrykk for forsørgingsbyrda. 
Ein kunne ha rekna dette ut for det einskilde årskullet, men 
ein måtte då ha venta til årskullet hadde gått bort for å 
kunne gjennomføre utrekningane. Resultata ville då dessu-
tan vore avhengige av åtferda mange tiår tilbake i tid, og 
ville difor hatt liten relevans i dag.

Hytti og Nio (2004) utarbeidde ein ny indikator for ar-
beidsmarknads- og pensjonspolitikken der dei dekompo-

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

nerte forventa levealder i forventa tid på og utanfor 
arbeidsmark naden. EU-kommisjonen (sjå Vogler-Ludwig, 
2009) følgde opp med ein studie for å koma fram til meir 
høvelege indikatorar for lengda på yrkeskarrierer. Ei av 
tilrådingane i denne studien er ein sysselsetjingsindikator 
som i hovudsak svarar til indikatoren til Hytti og Nio 
(2004). Indikatoren dei føreslår vert rekna ut som pro-
duktsummen av sysselsetjingsratar og overlevingssann-
syn for eittårige aldersgrupper, noko som gjer uttrykk for 
talet på forventa år i arbeidslivet. Dei reknar ut dette talet 
ved 15 år og ved høgare aldrar, og samanliknar tala 
mellom  EU-landa.

I 2010 utarbeidde vi for fyrste gong ein tilsvarande 
indikat or for Noreg basert på mykje av den same meto-
dikken (Lien 2010). I tillegg til talet på forventa år i 
arbeidsli vet, såg vi også på talet på år i arbeidslivet i for-
hold til talet på år som mottakar av ulike pensjonsordnin-
gar. Denne artikkelen byggjer vidare på den tidlegare 
artikke len og gjev oppdaterte tal til og med 2010. Denne 
typen indikatorar vil vera basert på periodedata i staden 
for kohortdata. Dette inneber at ein brukar data berre for 
eitt år til å rekna ut indikatoren, slik at datagrunnlaget 
består av data for mange kohortar, i staden for å følgje ein 
einskild kohort over tid. Indikatoren vil då reagera med 
ein gong på endringar i sysselsetjingsåtferda, 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 regelendringar slik som innføringa av pen-
sjonsreforma. Ulempa vil vera at indikatoren vil påverkast 
av konjunktursvingingar og andre kortsiktige svingingar.

forventa yrKeSaKtIvItet  
ned for andre år På rad
Vi viser utviklinga i forventa yrkesaktivitet i perioden 
2001 –2010 i figur 1.3 I 2001 kunne ein 15-åring rekna med 
ein yrkeskarriere tilsvarande 29,6 årsverk i arbeidslivet. 
Sysselsetjinga var på sitt høgaste i 2008, men har sidan 
gått ned. Vi hadde om lag same konjunktursituasjon i 
2008 som i 2001. Arbeidsløysa byrja å stige etter å ha 
nådd eit botnnivå i begge desse åra (Handal og Sørbø 
2010). Det er difor sannsynleg at auken i forventa yrkes-
aktivitet i denne perioden, på ca. 2 årsverk, er ei trend-
endring. Utviklinga sidan 2008 skuldast i stor grad ned-
gangskonjunkturen som starta våren 2008. Sidan menn i 
større grad enn kvinner arbeider i konjunkturutsette 

3  Tala for 2010 er førebelse, då det enno ikkje ligg føre tal for å anslå 
sysselsetjinga blant sjølvstendige næringsdrivande i 2010. I dei førebelse 
tala for 2010 har vi gått ut frå at endringa i yrkesaktiviteten blant 
sjølvstendige næringsdrivande relativt til endringa i yrkesaktiviteten 
blant arbeidstakarar, vil bli den same som i tal for utførte årsverk i 
statistikk frå Arbeids krafts under søkinga til SSB.
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metode for utrekning av forventa yrkesaktivitet og forventa år med pensjon

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

	  

der:
ω er øvre alder for datagrunnlaget. I praksis har vi nytta data t.o.m. 105 år, der vi nyttar faktiske dødssannsyn til og med 99 
år og glatta dødssannsyn for intervallet 100-105 år.
py,i er sannsynet for å overleva frå byrjinga av året der vedkommande fyller y år til midt i året der vedkommande fyller i år, 
der sax,i er den gjennomsnittlege stillingsdelen i år x blant folkesetnaden som fyller i år i dette året.

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

Vi kan då seie at forventa yrkesaktivitet ved alder y er definert som produktsummen av gjennomsnittlege stillingsdelar og 
overlevingssannsyn i folkesetnaden frå alder y og oppover. Trass i ordet «forventa» gjev indikatoren ikkje ein prognose for 
korleis åtferda kan verta framover (på same måte som forventa levealder også berre reknast ut på bakgrunn av observerte 
data). Men ein kan likevel seia at indikatoren oppgjer 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 nærings-
drivande eller om kva for periodar av året desse har vore i arbeid. Vi har difor vald å gjera eit overslag for arbeidstida for 
desse basert på den pensjonsgjevande inntekta dei er registrert med, og ved i fyrste omgang gå ut frå at gjennomsnittleg 
arbeidstid  for eit visst inntektsnivå vil vera den same som for arbeidstakarar. Basert på desse føresetnadane har vi laga 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 Arbeidskraftundersøkinga, som vi til slutt har korrigert våre tal for.

Denne veikskapen i metode og datagrunnlag medverkar til at indikatoren for forventa yrkesaktivitet vert noko usikker. 
Men uvissa dette medverkar til er avgrensa sidan sysselsetjinga blant sjølvstendige næringsdrivande berre utgjer knappe 10 
prosent av dei forventa åra i denne indikatoren. Og sidan vi gjennomgåande nyttar same korreksjonsmetode for kvart ein-
skild år, vil indikatoren vera samanliknbar over tid.

Talet på forventa år som pensjonist (FP) ved inngangen til år x for ein person som fyller y år i året er tilsvarande rekna ut 
slik: 

	  

der penx,i er den gjennomsnittlege pensjoneringsraten i år x blant folkesetnaden som fyller i år i dette året. Vi tek her omsyn 
til gradert pensjon, slik at vi reknar ein person som til dømes mottek 50 prosent uførepensjon i eitt år berre som ein halv 
pensjonist. Vi tek same omsyn for personar som mottek pensjon berre delar av året. Vi reknar her også ut separate tal for 
forventa år som mottakar av ulike pensjonsordningar (alderspensjon, AFP og uførepensjon). Indikatoren syner kor mange år 
ein person med denne alderen kan rekna med å vera pensjonist dersom pensjoneringsåtferda og levealderen held seg kon-
stant framover.

I denne indikatoren har vi rekna med år ved mottak av AFP, varig uførepensjon og alderspensjon. Uførepensjon vart 
splitta i to stønader frå 2004, varig uførepensjon og tidsavgrensa uførestønad. Tidsavgrensa uførestønad har seinare vorte 
ein del av den nye ordninga arbeidsavklaringspengar, som vart oppretta i mars 2010. Tidsavgrensa uførestønad har gradvis 
vorte fasa inn, sidan denne ordninga berre vart opna for nye mottakarar frå og med 2004. Dei som allereie tok imot uføre-
pensjon ved årsskiftet 2003/2004 vart verande på denne ordninga.

For å få samanliknbare tal for perioden 2001-2010, har vi difor rekna om tala for perioden 2001-2008 som om tids avgrensa 
uførestønad hadde vore innført og som om ordninga hadde vore fasa inn i like stor grad som i 2009 igjennom heile perioden. 
Av det totale talet på mottakarar av uførestønader i 2009, utgjorde mottakarane av varig uførepensjon 86 prosent, medan 
mottakarane av tidsavgrensa uførestønad utgjorde 14 prosent. I praksis har vi gjort korreksjonen for tidlegare år ved å gå ut 
frå same prosentdelar også for perioden 2001-2008.
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datagrunnlag

Utrekningane er basert på NAV sin kopi av folkeregisteret, NAV sin statistikkdatabase for pensjonar, Aa-registeret (Arbeids-
gjevar- og arbeidstakarregisteret) og Inntektsregisteret. Aa-registeret inneheld detaljerte data om lengda på arbeidsforhold 
og om stillingsdel. Vi har her berre nytta data for perioden 2001–2010 då vi ikkje har informasjon om stillingsdel lenger 
tilbake i tid. Ei ulempe med desse data er at dei berre inneheld informasjon om arbeidstakarar, ikkje om sjølvstendige 
næringsdrivan de. Vi har difor også nytta data om næringsinntekt frå Inntektsregisteret for perioden 2001–2009. Inntekts-
registeret er NAV sitt register for pensjonsgjevande inntekt, basert på likningsdata frå Skatteetaten. Ulempa med desse data 
er at pensjonsgjevande inntekt til og med 2009 berre vert fastsett til og med året ein fyller 69 år, og vi får dermed ikkje 
informasjon  om sjølvstendige næringsdrivande som er eldre enn dette.

Personar som mottek graderte stønader, er ved utrekning av forventa pensjoneringsalder berre rekna med som delvise 
pensjonistar. Ved utrekning av forventa år som pensjonist har vi teke omsyn til personar som mottek stønad berre deler av 
året og som mottek graderte stønader ved å rekne ut ein gjennomsnittleg uttaksgrad for året basert på medeltalet av uttaks-
gradane ved inngangen og utgangen av året.

NAV har ufullstendig statistikk for nye AFP-mottakarar i offentleg sektor i 2009 og 2010. Vi har difor lagt til grunn at den 
delen av folkesetnaden som mottok AFP i offentleg sektor var på same nivå i 2009 og 2010 som i 2008. Dette er ein noko 
usikker føresetnad, då det kan tenkjast at auken i arbeidsløysa i 2009 kan ha påverka uttaksratene.

metode for utrekning av forventa pensjoneringsalder

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

	  

Der p(x) er sannsynet for å bli pensjonert i alder x og ω er øvre aldersgrense. For 2010 er øvre aldersgrense framleis 70, men 
vil auka til 75 år. Sannsynet vert rekna ut via overlevingsfunksjonen S(x) som er sannsynet for ikkje å vera pensjonert ved 
fylte x år. Når vi har rekna ut S(x) for dei mogelege verdiane av x får vi sannsynet som p(x)=S(x)-S(x+1). 

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

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

Kva for nokre ordningar inngår i utrekninga

Pensjonssystemet i Noreg består av folketrygda, avtalefesta pensjon (AFP) og tenestepensjonar. Kva for nokre ordningar 
innanfor folketrygda som bør reknast med kan vera eit skjønnsspørsmål. Over tid har også stønadssystemet endra seg. Inntil 
2004 nytta vi folketrygdas alders- og uførepensjon og AFP. Frå 2004 fann vi det rett å ta med tidsavgrensa uførestønad, 
sida n den skulle avlasta varig uførepensjon. I 2009 vart TU avskaffa, og det er meininga at dei som før ville fått tidsav-
grensa uførestønad no skal få den nye stønaden arbeidsavklaringspengar. Vi finn det ikkje rimeleg å ta med arbeidsav
klaringspengar i pensjonsomgrepet vårt, sidan denne stønaden omfattar mange personar som ikkje har vore aktuelle for 
uførepensjon. Frå 2010 vert dermed forventa pensjoneringsalder basert på alders- og uførepensjon, og AFP.

For å kunna følgja med i utviklinga av pensjoneringsalderen i alderspensjonen etter pensjonsreforma vil vi også rekna ut 
ein forventa pensjoneringsalder der berre alderspensjon og AFP inngår. Tenestepensjonar vert som hovudregel gitt som eit 
tillegg til folketrygda, med same pensjoneringstidspunkt. 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 dette er praktisk 
vanskeleg å få til. Vi meiner likevel at vi får ein god indikator for utviklinga i den reelle pensjoneringsalderen.
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næringa r, har yrkesaktiviteten gått meir ned for menn enn 
for kvinner. Om vi ser bak tala, finn vi at det har vore ein 
vesentleg nedgang i sysselsetjinga blant personar under 35 
år, at det har vore ein svak nedgang i sysselsetjinga i 
aldersgr uppa 35-60 år, medan det har vore ein auke i 
sysselsetj inga blant personar over 60 år. 

I 2010 var forventa yrkesaktivitet 30,9 årsverk. Dette er 
framleis høgare enn i heile perioden 2001-2007. Auken i 
yrkesaktivitet har vore litt større for kvinner enn for 
menn. Auken frå 2001 til 2010 utgjer ein forlengja yrkes-
karriere på om lag 1,9 årsverk for kvinner og 0,7 årsverk 
for menn. Kvinner kan framleis rekna med å yta 7 færre 
årsverk i arbeidslivet enn menn. Denne skilnaden har 
berre gått svakt ned frå 2001, då han var litt meir enn 8 
årsverk. Noko av denne skilnaden kjem av at kvinner i 
større grad enn menn er mellombels ute av arbeidslivet 
som følgje av omsorg for born, særleg i samband med 
foreldrepermisjon. Skilnaden mellom den delen av 
kvinne r og menn som er sysselsett er temmeleg liten, og 
hovudårsaka til skilnaden i forventa yrkesaktivitet er at 
det framleis er langt fleire kvinner enn menn som arbeide r 
deltid. 

StaBIl yrKeSaKtIvItet  
Blant deI over 50 år
Eit av måla i IAavtala 4 sitt delmål 3 er at gjennomsnittleg 
periode med yrkesaktivitet ved 50 år skal forlengjast med 
6 månader frå 2009 til 2013. Figur 2 viser eit mål for dette 
– forventa yrkesaktivitet ved 50 år. Merk at denne indika-
toren vert påverka av sysselsetjinga for heile folkeset-
naden over 50 år, og at den difor vil verte påverka av at ein 

4  «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 – 31. 
desember 2013», sjå www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/web-
publikasjoner/2010/IA-avtale_24022010.pdf

del sluttar i arbeid allereie før dei fyller 50 år fordi dei vert 
arbeidsuføre eller sluttar av andre årsaker. 

Ein 50-åring i 2010 kunne venta å vera i arbeid til-
svarande 10,9 år med full stilling. Dette er uendra frå 
2009, men høgare enn i alle tidlegare år vi har data for. 
For 2001 til 2010 tilsvarar auken i yrkesaktivitet blant dei 
over 50 år ein auke på 1,3 årsverk per person. Yrkesaktivi-
teten har vist ei jamn eller stigande utvikling i kvart 
einast e år i perioden, også i periodar med stigande 
arbeids løyse, slik som i perioden 2002-2003 og i 2009-
2010. Ei mogeleg forklaring på auken kan vera at ein 
stadi g større del av folkesetnaden i denne aldersgruppa 
har høgare utdanning. Tidlegare undersøkingar viser at 
sysselsetjinga blant eldre aukar med utdanningsnivået 
(Bråthen 2007). At store årskull no er i ferd med å nærme 
seg pensjonsalderen, kan som tidlegare nemnt dessutan ha 
ført til ei holdningsendring blant arbeidsgjevarar og 
arbeidsta karar, slik at både arbeidskraftstilbodet og 
-etterspurn aden kan ha auka i denne aldersgruppa.

For at IA-avtala sitt mål skal bli nådd må forventa 
yrkesaktiv itet ved 50 år auka til 11,4 år innan 2013. Vi har 
enno ikkje nærma oss dette målet. Ei av utfordringane med 
dette målet er at konjunktursituasjonen vil påverka yrkes-
aktiviteten, slik at indikatoren dermed måler utviklinga i 
andre tilhøve enn dei ein kan påverke ved å leggje til rette 
for ein god seniorpolitikk. Statistisk sentralbyrå spår ei ar-
beidsløyse i 2013 på 2,9 prosent, noko som ligg mellom 
nivået i 2008 og 2009. Vi kan dermed gå ut frå at konjunk-
tursituasjonen isolert sett vil gjere det lettare å nå målet i 
2013. I tillegg er det sannsynleg at pensjonsreforma, gjen-
nom å gjere det meir lønsamt å kombinera arbeid og pen-
sjon, vil medverka til auka sysselsetjing. Begge desse til-
høva vil difor kunna gje drahjelp for å nå delmål 3.

Medan forventa yrkesaktivitet ved 50 år har auka med 
1,3 år frå 2001 til 2010, har forventa pensjoneringsalder 
ved 50 år berre auka med 0,1 år i den same perioden. Ut-
over effekten av regelendringar, skuldast dette mellom 
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Figur 1. 
forventa yrkesaktivitet ved 15 år 2001-2010. 
førebelse tal for 2010.

Figur 2. 
forventa yrkesaktivitet ved 50 år 2001-2010. 
førebelse tal for 2010.
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anna at folk er meir yrkesaktive enn før både før og etter 
dei vel å ta ut pensjon. Det understrekar at det i mindre 
grad enn tidlegare er vanleg å slutte i arbeid og ta ut 
pensjo n på same tid. Den auka fleksibiliteten i det nye 
pensjonsystemet vil truleg føre til at dette skiljet viskast 
ut endå meir. Ei anna forklaring på skilnaden er at fleire 
eldre kvinner er yrkesaktive enn tidlegare, noko som 
medverkar til auka forventa yrkesaktivitet. Dette fører 
paradoksalt nok til nedgang i forventa pensjoneringsalder 
fordi fleire kvinner då får rett til og vel å ta ut AFP.

Om vi ser på fylkesvise tal, finn vi at Akershus er fylke t 
som har høgast yrkesaktivitet blant dei over 50 år, følgt av 
dei fire vestlandsfylka. Folk i Akershus arbeider i gjen-
nomsnitt 12 år på heiltid etter at dei har fylt 50. Finnmark 
og Østfold er fylka med lågast yrkesaktivitet. 50-åringar 
kan der rekna med å vera berre 9,7 og 9,8 årsverk i arbeid 
etter fylde 50 år. Vi kan til dels forklara dei fylkesvise 
skilnadane med skilnadar i næringsstruktur og utdan-
ningsnivå. Akershus er fylket med nest høgast utdan-
ningsnivå (etter Oslo) i folkesetnaden i aldersgruppa 60-
66 år, medan Finnmark og Østfold begge er blant dei fire 
fylka i landet med lågast utdanningsnivå.5

Yrkesaktiviteten hengjer òg saman med kor mange som 
i ulike fylke er utanfor arbeidslivet på grunn av helsa. 
Medan 29 og 28 prosent av folkesetnaden i alderen 50-66 
år fekk uførepensjon i Østfold og Finnmark ved utgangen 
av 2010 (dei to fylka i landet med høgast prosentdel), 
gjaldt dette berre 17 prosent av 50-66-åringane i Akers-
hus (lågast av alle fylke).

meIr enn 20 år Som PenSJonISt
For å vurdera den langsiktige berekrafta til pensjonssys-
temet, er det fornuftig å samanlikna talet på år folk er i 
arbeid med talet på år folk mottek pensjon. Figur 4 viser 
forventa år som pensjonist ved 15 år i perioden 2001-
2010.6 I talet på år som pensjonist reknar vi med periodar 
med uførepensjon, AFP og alderspensjon. Desse tala vil 
påverkast av pensjoneringsratar og av utviklinga i leve-
alder. Vi justerer forventa år som pensjonist for pen-
sjonsgrad, slik at vi berre delvis reknar med periodar der 
folk kombinerer uførepensjon eller AFP med arbeid. I 
perioden 2008-2010 vart avkortinga av alderspensjon 
mot arbeidsinntek t avskaffa. Periodar der folk kombine-
rer alderspensjo n og arbeid vert difor både rekna med i 
talet på år som pensjonist og i talet på år som yrkesaktiv 
(figur 1).

5  Prosentdel av folkesetnaden i alderen 60-66 år som i 2009 hadde 
universitets- eller høgskuleutdanning. Kjelde: Statistisk sentralbyrå.

6  Det er ikkje mogleg å ta ut uførepensjon før 18 år, men vi har jamvel 
rekna ut indikatoren ved 15 år for at han skal vera samanliknbar med 
indikatoren for talet på år i arbeid.

Med unntak av 2007 viste denne indikatoren saman-
hengande vekst frå 2001 til 2009. Hovuddrivaren bak 
dette har vore auken i levealder, som særleg har ført til 
fleire forventa år som alderspensjonist. Talet på år som 
pensjonist auka med 1,6 år frå 2001 til 2009, og dette kan 
vi fullt ut forklara med at folk mottek alderspensjon len-
ger enn tidlegare. I tillegg har det vore ein svak auke i talet 
på år med AFP og ein tilsvarande svak nedgang i talet på 
år med uførepensjon, men desse endringane veg opp for 
kvarandre.

Fleksibel uttaksalder for alderspensjon vart innført frå 
2011. Det inneber at dess lenger du ventar med å ta ut 
aldersp ensjon, dess høgare vert pensjonen. For ein gjen-
nomsnittsperson med ei viss pensjonsopptening vil samla 
pensjon over livet vera uavhengig av når ein byrjar å ta ut 
pensjonen. Forventa år som pensjonist vil då ikkje i same 
grad som tidlegare vera tenleg som indikator for finan-
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Figur 3. 
forventa yrkesaktivitet ved 50 år i 2010  
fordelt på fylke.

Figur 4. 
forventa år som pensjonist ved 15 år (justert for 
pensjonsgrad), 2001-2010. tal for uførepensjon i 
2001-2008 er justert for å ta omsyn til innfasinga av 
tidsavgrensa uførestønad.
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sieringsbyrda av pensjonssystemet, og frå og med 2011 vil 
vi difor vurdere andre indikatorar for dette. 

I 2010 såg vi eit lite fall i talet på år som pensjonist. Det 
kjem av at både talet på uførepensjonistar og alderspen-
sjonistar veks noko mindre i 2010 enn kva den demo-
grafiske utviklinga skulle tilseie. Den moderate veksten i 
talet på uførepensjonistar kan truleg ha samanhang med 
innføringa av arbeidsavklaringspengar frå mars 2010. 
Talet på mottakarar av arbeidsavklaringspengar auka med 
nær 13 000 personar eller 8 prosent frå mars til desember 
2010, medan auken i talet på uførepensjonistar var på 
2 000 personar eller 0,6 prosent i same periode. Den 
moderat e veksten i talet på alderspensjonistar kjem av at 
nokon av dei som fylte 67 år i 2010, har valt å utsetja 
uttake t av alderspensjon som følgje av pensjonsreforma.

halvanna år I fUlltIdSarBeId for 
Kvart år Som PenSJonISt
Forholdet mellom forventa yrkesaktivitet og forventa år 
som pensjonist vil gje eit uttrykk for forsørgingsbyrda for 
dei yrkesaktive. Utviklinga i denne indikatoren er vist i 
figur 5. Denne indikatoren har vore nokså stabil sidan 
2001, når ein ser bort frå visse svingingar i takt med 
konjunkturan e. I heile perioden har forventa yrkesakti-
vitet per år som pensjonist lege kring 1,5. Dette inneber at 
ein 15-åring i 2010 kan rekna med å arbeida halvannan 
gong så mange årsverk som talet på år vedkommande kan 
rekna med å vera pensjonist dersom sysselsetjingsratar, 
pensjoneringsratar og levealder held seg konstant. Frå 
figu r 2 og 4 ser vi at dette i praksis tyder at 15åringen kan 
rekna med å vera knappe 31 årsverk i arbeid og litt over 
20 år som pensjonist.

Vi hadde om lag same konjunktursituasjon i 2001 og 
2008, og vi ser at talet på år i arbeid per år som pensjonist 
berre har gått svært marginalt ned i denne perioden, frå 
1,57 år i 2001 til 1,56 år i 2008. Dette kjem av at forventa 
yrkesaktivitet har auka om lag like mykje som veksten i 
levealder i denne perioden, slik at den langsiktige finan-
sieringsbyrda har halde seg omtrent uendra.

Medan menn er yrkesaktive noko kortare tid i forhold 
til talet på år som pensjonist enn tidlegare, har dette 
forholdstal et auka litt for kvinner. Forsørgingsbyrda ville 
altså ha auka om det ikkje hadde vore for den auka 
sysselsetji nga blant kvinner dei siste åra. Statistisk sen-
tralbyrå ventar at levealderen vil auka mykje også i åra 
framover, med vel halvanna års auke i forventa levealder 
per tiande årskull (mellomalternativet i befolkningsfram-
skrivingane, sjå Brunborg og Texmon 2010). Utviklinga 
dei neste tiåra vil og verta kjenneteikna av at store årskull 
kjem til å verta pensjonistar og at relativt små årskull vil 
vera yrkesaktive. Det vil difor væra naudsynt å sikra høg 
sysselsetjingsvekst framover.

Det største potensialet for auke i sysselsetjinga ligg 
truleg i å få fleire kvinner til å arbeida heiltid og ved å få 
eldre arbeidstakarar til å halda fram noko lenger i arbeid. 
Medan det var 485 000 kvinner som arbeidde deltid i 
2010, gjaldt dette berre 182 000 menn.7 Pensjonsreforma 
gjev klart betre økonomiske insentiv til arbeid blant 
yrkesaktiv e, og særleg blant eldre arbeidstakarar. Men det 
er ikkje alle som i realiteten står overfor desse insentiva. 
Ein stor del av alderspensjonistane har gått av med uføre-
pensjon fyrst. I 2010 gjaldt dette vel 37 prosent av dei nye 
alderspensjonistane. Samstundes har AFP-ordninga i 
offent leg sektor vorte vidareført omtrent som den var. 
Dagen s AFP-ordning gjev svake insentiv til arbeid, då 
årleg pensjon i liten grad vert påverka av uttaksalder og 
sidan pensjonen vert avkorta om ein kombinerer han med 
arbeidsinntekt. 

I 2010 utgjorde personar som hadde teke ut AFP i 
offentl eg sektor eller som framleis var tilsett i offentleg 
sektor om lag 20 prosent av dei nye alderspensjonistane. 
Dei resterande alderspensjonistane, dei som ikkje var 
uføre og ikkje arbeidde i offentleg sektor, utgjorde berre 
om lag 43 prosent. Det er altså berre eit mindretal av fol-
kesetnaden som insentiva i pensjonsreforma påverkar 
fullt ut. For å auka eldre si deltaking i arbeidslivet er difor 
utfordringa framover å redusera den delen av folkesetna-
den som forsvinn ut av arbeidslivet på grunn av helsa, og 
å sikra at eldre arbeidstakarar held fram lenger i arbeid 
også i offentleg sektor.

7 Kjelde: Statistisk sentralbyrå, Arbeidskraftundersøkinga.
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Figur 5. 
forventa yrkesaktivitet ved 15 år (talet på årsverk)  
per år som pensjonist, 2001-2010
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forventa PenSJonerIngSalder – 
alderSPenSJon, UføreStønad og afP

Vi kan rekna ut forventa pensjoneringsalder for ikkje-
pensjonerte personar i ulike aldrar. Figur 6 viser forventa 
pensjoneringsalder på to alderstrinn: 18 og 50 år for 
periode n 2001 til 2010. Som det går fram av figuren, vil 
forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år vera høgare 
enn forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år. Dette er 
fordi det ikkje lenger er mogeleg for ein 50-åring å bli 
pensjonert før fylte 50 år. 

I 2010 var forventa pensjoneringsalder for ein person 
på 50 år på 63,6 år, medan den for ein person på 18 år var 
60,6 år. Av figur 7 ser vi at den forventa pensjoneringsal-
deren for kvinner var vel eit halvt år lågare enn for menn.

Det var ein sterk auke i forventa pensjoneringsalder i 
2005. Dette kjem av innføringa av tidsavgrensa uføre-
stønad. Eit hovudmål med denne ordninga var å minka 
tilgangen til varig uførepensjon.8 Det var ein nedgang i 
forventa pensjoneringsalder på alle aldersnivå i 2010. 
Dette kjem av auka tilgang både til uførepensjon og AFP. 
Særleg var det ein stor auke i tilgangen til uførepensjon. 
Dette kjem truleg av opphevinga av ordninga med tids-
avgrensa uførestønad. Ei mogeleg medverkande årsak til 
auken kan vera at ein del personar som før ville fått 
tidsavgrens a uførestønad, har fått uførepensjon i staden 
for arbeidsavklaringspengar. Etter den store auken etter 
innføringa av tidsavgrensa uførestønad i 2004, har for-
venta pensjoneringsalder gått nedover frå 2007 til 2010 og 
er no om lag som før 2004. 

Ut frå dette materialet, ser det med andre ord ikkje ut til 
at tidsavgrensa uførestønad har ført til ein varig reduk-
sjon i tilgangen til uførepensjon. Sjå også figur 10 som 

8 Ein grundig analyse av TUordninga finst i Bragstad (2009).

viser at forventa prosentdel pensjonerte ved fylde 62 år i 
2010 er om lag 30 prosent, det same som i 2001.

Tilhøva på arbeidsmarknaden påverkar truleg pensjo-
neringsåtferda. Noreg har vore inne i ein høgkonjunktur 
frå 2003/2004 til 2008. Auken i etterspurnad etter 
arbeidskr aft i denne perioden kan medverka til å forklara 
auken i forventa pensjoneringsalder i 2005-2007. Tilsva-
rande kan lågare etterspurnad i 2009-2010 ha medverka 
til auka pensjonering.

Nokre år klarar NAV ikkje å handsama like mange 
krav som kjem inn, slik at vi får ein auke i ubehandla 
sake r, og andre år klarer vi å handsama fleire saker enn 
innkomne krav, slik at auken i talet på pensjonistar vert 
større enn talet på nye krav. Det er grunn til å tru at auke 
i talet på ubehandla krav om uførepensjon er ein med-
verkande årsak til auken i forventa pensjoneringsalder frå 
2004 til 2007, og at auka innsats i sakshandsaminga bidrar  
til nedgangen i 2009 og 2010.
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Figur 6. 
forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 og 50 år, 
med og utan tidsavgrensa uførestønad.
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Figur 7. 
forventa pensjoneringsalder ved fylte 50 år,  
kvinner og menn.

Figur 8. 
forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år,  
kvinner og menn.
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Fram til 2007 blei alderspensjon til pensjonistar i alde-
ren 67-69 år avkorta mot arbeidsinntekt. Forventa pensjo-
neringsalder 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 
pensjo n.

forventa PenSJonerIngSalder for 
alderSPenSJon og afP

Etter pensjonsreforma, med innføring av fleksibel pensjons-
alder, er det viktig å følgje med i korleis den faktiske 
pensjonsal deren utviklar seg. Det  er naturleg å sjå alderspen-
sjon og AFP i samanheng. I privat sektor er AFP no eit tillegg 
til alderspensjonen. I offentleg sektor kan ein velje mellom 
alderspensjon eller AFP dersom ein vil gå av før 67 år. Det 
har vore ein moderat nedgang i forventa pensjoneringsalder 
rekna på denne måten, med om lag 0,3 år frå 2001 til 2010. 
Det var likevel ein liten auke for menn frå 2004 til 2007.

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 63,3 63,1 63,6 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 63,6 63,2 63,9 65,4 65,4 65,5

KJELDE: NAV

Tabell 2. 
forventa pensjoneringsalder ved fylte 18 år og 30 år. alders- og uførepensjon, afP.

18 år 30 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 59,8 59,0 60,6 60,8 60,0 61,6
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 60,6 60,1 61,1 61,5 60,9 62,2
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Tabell 5.
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 66,2 66,2 66,1
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PenSJonerIngSmønSteret
Figur 10 viser sannsynet for å vera pensjonert ved fylde 
30, 40, 50, 62 og 67 år, gitt pensjoneringsmønsteret i det 
einskilde året. Som pensjonistar reknar vi her med mot-
takarar av alderspensjon, AFP og varig uførepensjon. 
Sannsynet går ned i 2005 etter innføringa av tidsavgrensa 
uførestønad og opp igjen i 2010 etter innføringa av ar-
beidsavklaringspengar.

Vi ser eit liknande bilete i figur 11, som viser sannsynet 
for å bli pensjonert i eit aldersintervall, gitt at ein ikkje er 
pensjonert før. Det er ein mindre nedgang i 2005 for dei 
over 62 år enn for yngre. Dette kjem av at tidsavgrensa 
uførestønad spelar ei mindre rolle i pensjoneringa etter 62 
år, då mange får rett til AFP.
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Figur 9. 
forventa pensjoneringsalder ved fylte 62 år. Berre 
alderspensjon og afP

Figur 10. 
forventa prosentdel pensjonerte på ulike alderssteg 
(kumulativt  pensjoneringssannsyn)

Figur 11. 
Betinga sannsyn for å bli pensjonert i ulike 
aldersintervall.
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fleksibel alderspensjon: hvem benyttet 
seg av muligheten til tidlig uttak?
AV ESPEN HALLAND DAHL

Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år. I denne 
artikkele n gis det en analyse av hva som kjennetegner de som valgte å benytte seg av denne muligheten, sammenlignet 
med dem som ikke gjorde det.

Nesten 12 prosent av befolkningen mellom 62 og 66 år som hadde muligheten til å ta ut alderspensjon i januar 2011 
valgte å gjøre det. Blant disse var det langt flere menn enn kvinner, og kun en liten andel benyttet seg av muligheten til 
å ta ut delvis pensjo n. 

Det viser seg at det er en del geografiske forskjeller i tidlig uttak. Personer i Møre og Romsdal og Nordland har i 
størst grad valgt å vente med uttak av alderspensjonen. 

Det var en overvekt av personer som valgte tidlig uttak blant de som har lange yrkeskarrierer og relativt lave 
løn ning er . Rundt fire av fem nye alderspensjonister mellom 62 og 66 år var i arbeid i fjerde kvartal 2010. Flesteparten 
av de som var i arbeid kom fra næringer som kan betraktes som fysisk slitsomme, slik som bygge- og anleggsbransjen 
og indust ri. Det var dessuten en overvekt av personer som jobber som selvstendig næringsdrivende.

InnlednIng

Pensjonsreformen trådte i kraft i januar i år, og åpnet for 
muligheten til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 
fylte 67 år. Den gruppa som først fikk muligheten, er 
persone r som tilhører fødselskullene 1944 til 1948. Artik-
kelen gir et øyeblikksbilde av i hvilken grad denne 
mulighet en har blitt benyttet i den første måneden flek
sibel alderspensjon var mulig, januar 2011. 

De som velger å ta ut pensjon tidlig vil få lavere årlige 
pensjonsutbetalinger enn om de hadde ventet med uttaket. 
Vi skal derfor se på om det er noe med sammensettingen 
av denne gruppa som får konsekvenser for inntektsforde-
lingen mellom pensjonister i tiden fremover. 

Først diskuteres pensjoneringsvalget, hvor det vises at 
kun deler av befolkningen er berørt av fleksibelt uttak av 
alderspensjon før 67 år. Deretter følger en gjennomgang av 
hvem i aldersgruppa 62–66 år som valgte å ta ut alderspen-
sjon i januar 2011, samt en gjennomgang over hvilke andre 
pensjonsytelser de som har valgt å ikke ta ut alderspensjon 
mottar. Til slutt analyseres sammenhengen mellom  ulike 
bakgrunnsvariable i forhold til pensjoneringsvalget.

PenSJonerIngSvalget
Med innføringen av pensjonsreformen har det vært mye 
fokus på fleksibiliteten i det nye systemet, både den flek
sible pensjoneringsalderen mellom 62 og 75 år, og at man 

kan velge ulike uttaksgrader av alderspensjonen.1 Uttak av 
alderspensjon før 67 år er imidlertid ikke en mulighet som 
er åpen for alle. De som mottar avtalefestet pensjon (AFP) 
etter gammel ordning i privat sektor ved første uttak før 
årsskiftet, mottar AFP i offentlig sektor, har uførepensjon 
med mer enn 80 prosent uføregrad eller mottar etterlatte-
pensjon, har i hovedsak overgang til alderspensjon ved 67 
år som tidligere. Dersom de ønsker alderspensjon før dette, 
må de si ifra seg de andre pensjonsrettighetene som er 
nevnt her. Dette er et valg som er lite aktuelt for de fleste, 
siden de da vil få lavere årlig alderspensjon livet ut. 

De som jobber i offentlig sektor kan likevel tenkes å 
ta ut fleksibel alderspensjon før 67 år. Dette kan de 
gjøre spesielt dersom de ønsker å fortsette i arbeid. De 
kan senere  velge å stanse alderspensjonen, trappe ned 
fra arbeids livet, og ta ut AFP i en periode før de fyller 
67 år.

Uttak før 67 år er dessuten avhengig av at man oppfyl-
ler vilkårene for tidlig uttak. Vilkåret er at pensjonen ved 
67 år må være større enn minstepensjonen for enslige. 
Begrunnelsen for dette vilkåret er at alle skal være sikret 
et minste inntektsnivå i alderdommen (Ot.prp. nr. 37 
(2008-2009)). Selv om vilkårene for den enkelte ikke er 
oppfylt ved 62 år, kan de være det ved for eksempel 63 år, 
selv med uendret opptjening. Jo eldre man blir, desto 

1  Se for eksempel Lien (2009) for en oversikt over hovedtrekkene ved 
pensjonsreformen.
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færre år skal pensjonen utbetales over, og dermed er 
sannsynlighe ten større for at vilkårene er oppfylt.

For årskullene som analyseres i denne artikkelen, var 
siste mulighet for uttak av AFP etter gammel ordning i 
privat sektor i desember 2010. De som ikke benyttet seg 
av denne muligheten, får AFP etter ny ordning, hvor AFP 
er livsvarig og et påslag på alderspensjonen. Valget denne 
gruppa stod overfor var avhengig bl.a. av hvorvidt vil-
kårene for uttak av ny alderspensjon var oppfylt og om de 
hadde tenkt å fortsette i arbeid. For 1944-kullet var det 
mest lønnsomt å ta ut ny alderspensjon i kombinasjon 
med AFP. For 1945-48-kullene var det avhengig av om de 
hadde tenkt å fortsette i arbeid. De som hadde tenkt å tre 
ut av arbeidslivet, hadde størst økonomisk gevinst ved å ta 
ut gammel ordning fremfor å ta ut ny AFP i 2011. Ny AFP 
i 2012 eller senere kunne likevel lønne seg. Det viste seg 
at det var en relativt stor andel av de som hadde mulighet 
til å velge gammel ordning som benyttet seg av dette i 
desember 2010.2

I det nye pensjonssystemet er uttak av alderspensjon og 
avgang fra arbeidslivet koblet fra hverandre. Man kan 
jobbe så mye man vil ved siden av pensjonen uten at denne 
blir avkortet. Dette er en frikobling som siden 2008 er 
blitt innført gradvis for alderspensjonister i alderen 67 til 
69 år, men er helt ny for dem som tar ut pensjon før 67 år. 
Det er for tidlig å svare på i hvor stor grad denne gruppa 
vil kombinere pensjon og arbeid i tiden fremover, men i 
denne artikkelen vil det blant annet bli vist hvor mange 
som var i arbeid i perioden før uttak av alderspensjon. 

Med fleksibelt uttak er det blitt en sterk sammenheng 
mellom den enkeltes valg av uttakstidspunkt for alderspen-
sjonen og årlig inntektsnivå i alderdommen. Levealdersjus-
teringen er innrettet slik at uttaket er nøytralt, det vil si at 
samlet pensjon over livsløpet i gjennomsnitt skal være 
uavhengig av uttaksalder. Men det er usikkert hvorvidt 
enkeltperson er tar innover seg at den årlige pensjonen blir 
lavere jo tidligere man tar ut alderspensjonen. I en spørre-
undersøkelse svarte 7 av 10 at de vil kompensere for leve-
aldersjusteringen ved å stå lenger i jobb for å unngå lavere 
årlig pensjonsutbetaling (Grambo og Myklebø, 2008).

Ut fra svarene i slike spørreundersøkelser virker det 
som at de økonomiske insentivene for å stå lenger i arbeid 
til en viss grad kommer til å virke. Pedersen (2010) analy-
serer dette og mener det er tvilsomt at forventningene til 
økt yrkesdeltakelse og arbeidstilbud blant de eldre vil bli 
innfridd. Hans viktigste argument er at flere av avklarin-
gene som har kommet i etterkant av det opprinnelige 
forslag et til ny alderspensjon svekker de antatte syssel-
settingsvirkningene. Disse avklaringene inkluderer opp-

2  Andre aspekter kan også ha påvirket dette valget. For eksempel var det i 
enkelte deler av kraftindustrien andre pensjonsrettigheter som ble tapt 
ved uttak etter nyttår.

trapping av minstepensjonen for enslige, som svekker 
sammenhengen mellom opptjening og utbetalt pensjon. I 
Prop. 1 LS (2010-2011) ble det foreslått nye skatteregler 
for pensjonister, som senere ble vedtatt i Stortinget. 
Peders en (2010) viser at en utilsiktet effekt av dette for-
slaget er at den aktuariske nøytraliteten i pensjonssyste-
met blir opphevet, noe som i praksis innebærer en subsidi-
ering av tidliguttak av alderspensjon.3 

datagrunnlag

Analysen er basert på befolkningen som bodde i Norge i 
januar 2011, hentet ut fra Tjenestebasert Persondatasys-
tem (TPS). Oversikt over pensjonsmottakere i januar 
2011 er hentet ut fra NAVs datavarehus. På grunn av re-
gistreringsproblemer finnes det foreløpig ikke komplett 
informasjon om hvem som mottar AFP i offentlig sek-
tor. Vi har derfor anslått hvem som mottar AFP i offent-
lig sektor i tillegg til de som finnes i oversikten. Dette er 
gjort ved å koble informasjon fra NAVs arbeidsgiver-
arbeidstakerregister (AA-registeret) i perioden fra 2005 
til 2009. Vi har antatt at personer som har arbeidet i of-
fentlig sektor i disse årene, men ikke mottar andre pen-
sjonsytelser i januar 2011, og ikke var i arbeid i fjerde 
kvartal 2010, er mottakere av AFP i offentlig sektor. 
Dette resulterer i en andel mottakere av AFP i offentlig 
sektor av de mellom 62 og 66 år på samme nivå som 
2008, som var siste år med komplett informasjon om 
AFP.

Informasjon om tidligere næring er hentet fra AA-
registe ret for fjerde kvartal 2010. Næringsgruppene er 
basert på SSBs standard for næringsgruppering (SSB 
2008). Inntektsdata er hentet fra NAVs inntektsregister 
fra og med 1967 til og med 2009.

Vi ser bare på personenes pensjoneringsvalg i januar 
2011, og vi vet ingenting om hvilke valg de vil gjøre 
sene re. Noen kan ha valgt å ta ut alderspensjon allerede 
i februar, mens andre kan vente til de blir over 70 år. De 
som tok ut alderspensjon i januar kan dessuten velge å 
sette uttaksgraden ned til null senere.

hvem har tatt Ut PenSJon?

I tabell 1 vises antall personer i alderen 62 til 66 år som 
fikk utbetalt én eller flere pensjoner i januar 2011.4 Her ser 
vi at det var i overkant av 13 000 personer som benyttet 
seg av fleksibel alderspensjon ved første mulighet. Drøyt 
2 000 personer tok ut alderspensjon i kombinasjon med ny 
AFP i privat sektor, mens drøyt 500 personer mottok 
alderspens jon i kombinasjon med uførepensjon. 

3  Med aktuarisk nøytralitet menes at for en gjennomsnittsperson og en gitt 
pensjonsopptjening, er den totale størrelsen på utbetalt pensjon gjennom 
livsløpet som alderspensjonist uavhengig av uttakstidspunktet.

4  Kun personer bosatt i Norge er inkludert i tabellene. Det totale antallet 
mottakere av alderspensjon i alderen 62 til 66 år var litt over 13 500.
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Som nevnt gjelder fleksibelt uttak av alderspensjon før 
fylte 67 år kun for deler av befolkningen. De som har an-
dre pensjoner kan i teorien ta ut alderspensjon tidlig, men 
da må de si fra seg retten til de andre pensjonene.5 I tillegg 
må de som ønsker å ta ut alderspensjon oppfylle vilkårene 
for tidliguttak, dvs. at pensjonen ved 67 år må overgå 
laveste  pensjonsnivå. Det fremgår av tabellen at en stor 
andel av fødselskullene 1944-1948 allerede mottar andre 
typer pensjoner. Som vi ser, mottar tilsammen 57 prosent 
enten AFP etter gammel ordning i privat sektor, AFP i 
offentlig sektor, uførepensjon eller etterlattepensjon.

Figur 1 og 2 viser andelen som mottok ulike pensjons-
ytelser blant henholdsvis kvinner og menn. Her ser vi at 
klart flere menn enn kvinner har benyttet seg av mulig
heten til fleksibel alderspensjon. Dette henger til en viss 
grad sammen med at det er langt flere kvinner som alle-
rede mottar andre pensjoner, da spesielt uføre- og etter-
lattepensjon. Det er også flere kvinner i offentlig sektor, 
og som dermed har muligheten til AFP før overgang til 
alderspensjon ved 67 år. Videre er det færre kvinner som 
oppfyller vilkårene for tidliguttak av alderspensjon enn 
menn. Tidligere beregninger har vist at drøyt 60 prosent 
av kvinnene har rett til å ta ut alderspensjon ved 62 år, 
mens 95 prosent av mennene har tilsvarende rett. 

Rundt 4 av 10 i aldersgruppen 62-66 år mottok i januar 
2011 ingen pensjonsytelser. Det er altså en liten andel av 
denne gruppen som har valgt tidliguttak av alderspensjon 
allerede ved første mulighet. Men andelen kommer helt 
sikkert til å øke i tiden framover.

5  Andre pensjoner inkluderer her AFP i offentlig sektor, AFP etter gammel 
ordning i privat sektor, uførepensjon med over 80 prosent uføregrad eller 
etterlattepensjon.

Store forSKJeller mellom mennS og 
KvInnerS PenSJonerIngSvalg
I tabell 2 vises andelen som har valgt å ta ut fleksibel 
alderspensjo n fordelt på alder og kjønn. Den første kolon-
nen viser andelen av hele befolkningen på hvert alders-
trinn. Kolonne 2 og 3 viser andelen av de på alderstrinnet 
som har hatt mulighet til å ta ut henholdsvis 100 eller 20 

Tabell 1. 
antall personer som mottok ulike pensjoner i januar 2011, fordelt på alder.  
Kolonnene er ikke gjensidig utelukkende. 

Antall personer

Alder

Alderspensjon
Uføre-

pensjon

AFP privat 
sektor, 

gammel 
ordning

AFP 
offentlig 
sektor

Etterlatte-
pensjon

Ingen 
pensjon

Totalt
Totalt

Herav 
med AFP

Herav 
med uføre-

pensjon
62 3 198 987 105 17 798 4 044 3 115 1 228 29 802 58 013
63 2 692 437 116 19 528 5 649 4 615 1 359 27 154 58 886
64 2 655 337 126 21 306 6 463 6 393 1 561 23 759 60 732
65 2 435 237 113 19 786 6 195 6 453 1 475 18 922 53 859
66 2 144 169 93 19 138 5 974 6 941 1 453 17 336 51 374
Totalt 13 124 2 167 553 97 556 28 325 27 517 7 076 116 973 282 864

KILDE: NAV

Kun alderspensjon 
1,1 % 

Alderspensjon med AFP 
0,2 % Alderspensjon og 

uførepensjon 
0,1 % 

Kun uførepensjon 

38,6 % 

AFP privat sektor, 
gammel ordning 

6,1 % 

AFP offentlig sektor 
11,8 % 

Etterlattepensjon 

4,4 % 

Ingen pensjon 

37,6 % 

Figur 1. 
andel kvinner 62-66 år med ulike pensjonsytelser. 
Januar 2011.

KILDE: NAV
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prosent alderspensjon. Det vil si at andelen er beregnet av 
de som ikke har mottatt noen av de andre pensjonsytel-
sene nevnt over, men som samtidig oppfyller vilkårene for 
uttak av alderspensjon. 

Antall personer som har kunnet ta ut minst 20 prosent 
alderspensjon før 67 år er anslått til å være rett i underkant 
av 110 000 personer, mens det er nesten 92 000 personer 
som har mulighet til å ta ut 100 prosent alderspensjon. 
Grunnen til at det er flere som kan ta ut 20 prosent enn 
100 prosent er at en større andel da «spares» til senere ut-
tak, og det er dermed større sannsynlighet for at pensjo-

nen blir større enn minstepensjonen for enslige ved 67 år.
Selv om vi tar hensyn til at det er flere kvinner enn 

menn som er uføre, så er det en langt høyere andel av 
mennene som har benyttet muligheten til å ta ut fleksibel 
alderspensjon. Det er imidlertid også flere kvinner enn 
menn som arbeider i offentlig sektor, og som dermed har 
mulighet til AFP som tidligpensjonsordning. Men det 
vise r seg at selv om vi utelater arbeidstakere i offentlig 
sektor, så er det fortsatt en høyere andel av mennene som 
har tatt ut alderspensjon før 67 år enn blant kvinnene. 

få valgte fleKSIBel UttaKSgrad
Et aspekt ved fleksibiliteten ved den reformerte alders-
pensjonen, er at AFP i privat sektor kan tas ut som et 
påslag  til alderspensjonen. Som det allerede er vist, var 
det 16,5 prosent av de som mottok fleksibel alderspensjon 
fra nyttår som samtidig tok ut AFP. For mottakere av gra-
dert uførepensjon er det mulig å ta ut gradert alderspen-
sjon før 67 år, slik at summen av uføregraden og uttaks-
graden av alderspensjon er maksimalt 100 prosent. Denne 
fleksibiliteten er også til en viss grad benyttet av de som 
tok ut alderspensjon, hvor det var knappe 600 personer 
med både uførepensjon og alderspensjon. 

I figur 3 vises antall mottakere av alderspensjon under 
67 år fordelt på ulike uttaksgrader. Over 8 av 10 valgte å 
ta ut full alderspensjon. Lavere uttaksgrad blir i størst 
grad benyttet av de yngste pensjonistene, dvs. 62-åringe-
ne. Rundt 1 av 4 benytter seg av dette blant 62-åringene, 
mens det blant 66-åringene kun er 1 av 10 som har lavere 
uttaksgrad enn 100. Dette tyder på at flere av de yngste 
benytter alderspensjonen som et påslag til arbeidsinntekt 
og eventuelt har redusert sin stillingsandel, mens de eldste 
i større grad har alderspensjonen som hovedinntektskilde.

Kun alderspensjon 
6,1 % 

Alderspensjon med AFP 
1,3 % 

Alderspensjon og 
uførepensjon 

0,3 % 

Kun uførepensjon 
28,2 % 

AFP privat sektor, 
gammel ordning 

13,4 % AFP offentlig sektor 
7,1 % 

Etterlattepensjon 
0,5 % 

Ingen pensjon 
43,1 % 

Figur 2. 
andel menn 62-66 år med ulike pensjonsytelser. 
Januar 2011.

KILDE: NAV

Tabell 2. 
andel personer 62-66 år med fleksibel alderspensjon, fordelt på alder og kjønn.  Januar 2011.

Alle Kvinner Menn

Alder
Andel av 

alle

Andel av 
mulige 
(100 %)

Andel av 
mulige 
(20 %)

Andel av 
alle

Andel av 
mulige 
(100 %)

Andel av 
mulige 
(20 %)

Andel av 
alle

Andel av 
mulige 
(100 %)

Andel av 
mulige 
(20 %)

62 5,5 % 14,1 % 11,2 % 1,5 % 7,0 % 4,1 % 9,4 % 16,7 % 15,3 %
63 4,6 % 13,3 % 10,9 % 1,3 % 6,8 % 4,4 % 7,8 % 15,9 % 14,5 %
64 4,4 % 13,9 % 11,8 % 1,3 % 7,3 % 5,2 % 7,4 % 16,5 % 15,3 %
65 4,5 % 15,7 % 13,5 % 1,5 % 8,8 % 6,6 % 7,5 % 18,6 % 17,0 %
66 4,2 % 15,1 % 13,3 % 1,7 % 10,3 % 8,1 % 6,7 % 17,0 % 15,8 %
Alle 4,6 % 14,3 % 11,9 % 1,5 % 7,9 % 5,3 % 7,8 % 16,8 % 15,5 %

KILDE: NAV
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logistisk regresjon

I tillegg til å se på enkeltvariable vil vi også se om det er 
noen multivariat sammenheng mellom pensjonerings-
valget og de ulike andre variablene. Når den avhengige 
variabelen i en multivariat analyse er binær (dvs. har 
utfall 0 eller 1, i dette tilfellet om personen har tatt ut 
alderspensjon i januar eller ikke), er det ikke anbefalt å 
benytte lineære regresjonsmodeller (Wooldrigde, 
2003). Vi har valgt å benytte logistisk regresjon der 
forklaringsvariablene også er satt opp som binære 
variab le.

Resultatet av regresjonen presenteres som oddsratio-
er, der betydningen av en gitt verdi på en variabel angis 
relativt til en referanseverdi. For eksempel vil oddsratio-
en for kvinner med menn som referanseverdi forklare 
den statistiske forskjellen i sannsynligheten for uttak av 
alderspensjon mellom kvinner og menn. Oddsrater 
større enn 1 betyr at denne verdien på en gitt variabel 
gir høyere sannsynlighet for uttak av alderspensjon i 
januar 2011 enn referanseverdien for variabelen, mens 
oddsrater mindre enn 1 betyr at variabelen gir lavere 
sannsynlighet. 

Mottakere av alderspensjon er i denne analysen be-
grenset til dem som faktisk har mulighet til å ta ut al-
derspensjon. Dvs. de som har andre pensjonsytelser som 
ikke kan kombineres med alderspensjon, og de som ikke 
oppfyller vilkårene for uttak, er ekskludert.

hvem har valgt tIdlIg UttaK?

Resultatene av den multivariate analysen (se faktaboks) er 
vist i tabell 4 i vedlegget.6 Her er den avhengige variabe-
len hvorvidt en person som har hatt mulighet til det, har 
tatt ut alderspensjon i januar 2011 eller ikke.

6 Resultatene av en lignende regresjon er vist i Lien (2011).

Som forventet var sannsynligheten for uttak av pensjon 
lavere for dem som var 62 til 64 år enn for de som var 66 
år. Vi får bekreftet at kvinner har mye lavere sannsynlig-
het enn menn for å benytte seg av fleksibel tidligpensjon. 
Dette gjelder også når det korrigeres for andre variable, 
slik som at kvinner i større grad arbeider i helse- og 
sosialsektor en. Gifte har noe lavere sannsynlighet for å ta 
ut tidligpensjon enn enslige. Dette strider mot tidligere 
analyser, hvor man har antatt at gifte gjerne vil være pen-
sjonister sammen. Det er ikke grunnlag for å si at kombi-
nasjonen av sivil status og kjønn påvirker sannsynligheten 
for tidlig uttak, siden en kryssvariabel av disse viser seg å 
ikke være statistisk signifikant ulik referansealternativet. 
Data over uttak av AFP har tidligere vist at gifte kvinner 
tar ut pensjon tidligere enn enslige, mens det ikke har 
vært noen forskjell for menn (Lien, 2009).

færrest tidligpensjonister  
i møre og romsdal og nordland
Hvis vi ser på uttak av alderspensjon fordelt på fylker, finner 
vi noen geografiske variasjoner (figur 4). I Vestfold, Roga-
land, Oppland og Buskerud har mellom 14 og 15 prosent av 
dem som har mulighet til det valgt å ta ut alderspensjon før 
67 år. Fleksibiliteten er i minst grad benyttet i Troms, Møre 
og Romsdal og Nordland. Det er fem prosentpoeng i for-
skjell mellom fylket med høyeste og laveste ande l. Ikke 
uventet er det flest alderspensjonister i de mest folkerike 
fylkene, Oslo og Akershus.

Noe av bakgrunnen for de fylkesvise forskjellene er at 
det er relativt store geografiske variasjoner i uttak av 
andr e pensjonsytelser. Dette er et av funnene i Bragstad 
og Hauge (2008), som viser at det er store geografiske 
variasjon er i uførepensjoneringen.

De fylkesvise forskjellene bekreftes av regresjons-
analysen. Å være bosatt i Oppland, Vestfold og Rogaland 
gir økt sannsynlighet for å motta pensjon i januar, mens 
bosatte i Telemark, Hordaland, Troms, Nordland og Møre 
og Romsdal har lavere sannsynlighet. Det er spesielt de to 
siste fylkene som skiller seg ut med den laveste sannsyn-
ligheten for tidligpensjon.

alderspensjonister flest har nylig  
vært i arbeid
Fire av fem av de som tok ut alderspensjon under 67 år i 
januar var i arbeid i fjerde kvartal i 2010. Nær 20 prosent 
av disse var selvstendig næringsdrivende, mens de reste-
rende var arbeidstakere. Figur 5 viser arbeidstakerne som 
tok ut alderspens jon fordelt etter hvilken næring de arbei-
det i, og andelen av de i samme næring som hadde mulig-
het til å velge tidligpensjon. 

Figuren viser at andelen er lav i næringene i offentlig sek-
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Figur 3. 
mottakere av alderspensjon 62-66 år fordelt på ulike 
uttaksgrader.  Januar 2011.
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Figur 4. 
antall og andel mottakere av tidlig alderspensjon for fødselskullene 1944-1948, fordelt på fylke.  
andel av dem som har mulighet til tidlig uttak av pensjon. Januar 2011.
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Figur 5. 
antall og andel mottakere av tidlig alderspensjon for fødselskullene 1944-1948, fordelt på hvilken næring de 
jobbet i i fjerde kvartal 2010. andel av dem som har mulighet til tidlig uttak av pensjon. Januar 2011.
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tor, hvor det er mulig å ta ut AFP i stedet for tidlig uttak av 
alderspensjon. Bygge- og anleggsvirksomhet og industrien 
er de næringene som har høyeste andeler som tar ut tidlig-
pensjon.

Regresjonsanalysen viser at det å arbeide i industri, 
bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, overnattings- 
og serveringsvirksomhet, eiendomsdrift eller offentlig 
forvaltning ga større sannsynlighet for å velge tidligpen-
sjon enn referansealternativet. Selv om arbeidstakerne i 
offentlig forvaltning i stor grad har rett til AFP, kan de 
dessuten ønske å kombinere alderspensjon med å fortsette 
å stå i arbeid. De med lav sannsynlighet for uttak av 
alderspensjo n er arbeidstakere i de andre næringene som 
typisk har rett til AFP i offentlig sektor, slik som 
undervisn ing og helse- og sosialtjenester. Også de som 
jobber med elektrisitet, vann og renovasjon har lavere 
sannsynlighet for tidlig uttak. Dette har nok sammenheng 
med at det var mange i denne næringen som valgte å ta ut 
AFP etter gammel ordning før årsskiftet.

Sammenlignet med arbeidstakere har selvstendig 
næringsdriven de større sannsynlighet for å ta ut tidlig-
pensjon, mens ansatte i offentlig sektor og delvis uføre 
har lavere sannsynlighet sammenlignet med referanse-
alternativet.

lange karrierer, men inntekt under 
gjennomsnittet
De som tok ut alderspensjon hadde i gjennomsnitt noe 
lavere  inntekt i 2009 enn dem som ikke tok ut alderspen-
sjon. De som tok ut alderspensjon har også noen flere år 
med inntekt enn dem som ikke har tatt ut alderspensjon 
ennå. 

I regresjonsanalysen viser det seg at jo lavere inntekten 
var, jo høyere er sannsynligheten for tidlig uttak av al-
derspensjon. Unntaket er de som hadde veldig lav inntekt 

i 2009, her er det ingen signifikant forskjell fra dem som 
hadde inntekt rundt gjennomsnittet i 2009. Noe av for-
klaringen på at en inntekt under gjennomsnittet gir økt 
sannsynlighet for å ta ut alderspensjon, kan være at 
insentiven e til å fortsette i arbeid er lavere for disse enn 
for dem med høyere inntekter.

Når det gjelder antall opptjeningsår, så finner vi at jo 
lengre folk har vært i inntektsgivende arbeid, jo høyere er 
sannsynligheten for uttak av alderspensjon før 67 år. 
Dette kan tolkes som at det er «sliterne» som har valgt å ta 
ut alderspensjon.

Ser vI en Bølge av alderSPenSJo-
nISter, og hvem er I Så fall I Bølgen?
I Lien (2009) diskuteres det hvorvidt det kommer en bølge 
av nye alderspensjonister i 2011, som en følge av at det 
åpnes for tidlig uttak av alderspensjon for fem årskull 
samtidig. Som nevnt begrenses bølgen av at det er en stor 
andel av de under 67 år som har andre pensjonsytelser 
som ikke kan kombineres med alderspensjon, og av at 
enkelte ikke oppfyller vilkårene for tidliguttak. Av en 
befolkni ng i den aktuelle aldersgruppen på 282 000 per-
soner, så er denne muligheten åpen for i underkant av 
110 000 personer. Av disse valgte knapt 12 prosent å ta ut 
alderspensjon i januar 2011.7 

En gruppe som i stor grad hadde mulighet til å påvirke 
egen pensjon, var de som kunne ta ut AFP etter gammel 
ordning i privat sektor før innføringen av ny alders-
pensjon. Her viste det seg at det var over 2 000 flere nye 
mottakere av AFP i privat sektor i desember enn i tid-
ligere år (Lien, 2011). Det var spesielt personer fra de 

7  I løpet av de resterende månedene i første kvartal 2011 har ytterligere 
drøye 4 000 personer valgt å ta ut tidlig pensjon fra folketrygden.

Tabell 3. 
gjennomsnittlig inntekt i 2009 og antall år med inntekt over folketrygdens grunnbeløp*  
for dem som tok ut alderspensjon i januar og dem som ikke gjorde det.

Alderspensjon i januar Ikke alderspensjon i januar

Alder Gjennomsnittlig 
inntekt 2009

Antall år med 
inntekt over 1G

Gjennomsnittlig 
inntekt 2009

Antall år med 
inntekt over 1G

62 432 900 40,0 448 600 37,8
63 415 900 40,0 435 800 38,0
64 393 400 40,1 424 000 38,3
65 389 300 40,2 388 300 38,4
66 375 400 40,0 367 800 38,3

Alle 403 900 40,0 419 200 38,1
* G; tilsvarte 74 721 kroner i 2010  KILDE: NAV
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yngste kohortene som valgte å ta ut AFP etter gammel 
ordning. Siden denne typen AFP avkortes mot arbeids-
inntekt, er de som valgte gammel AFP sannsynligvis 
personer som skal trappe ned fra arbeidslivet. Det var 
også et flertall av kvinner blant de som tok ut AFP i 
desemb er 2010. I likhet med de som tok ut alderspensjon i 
janu ar 2011, var det høyere sannsynlighet for uttak jo 
lengr e opptjening de hadde.

Fordelingseffekter av pensjonsreformen på lang sikt 
blir diskutert i Dahl (2010). Her viser det seg at, gitt et 
uendret pensjoneringsmønster, så blir fordelingen mellom 
pensjonister relativt lik med og uten pensjonsreform. Hvis 
trenden for tidliguttak blir som den er observert ved første 
mulighet – hvor det er personer med relativt lave inntekter 
som tar ut alderspensjon tidligst – så vil dette, kombinert 
med levealdersjusteringen, medføre en mer ulik fordeling 
mellom pensjonister. Dette er fordi de med lavest opp-
tjening får enda lavere årlige pensjoner ved tidlig uttak 
enn de med relativt sett høyere opptjening og senere 
utta k.
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Tabell 4. 
resultat av logistisk regresjon. Sannsynligheten for å ta ut alderspensjon i januar 2011. oddsratioer. 

Referansealternativ: Mann, ugift, født i 1944, arbeidet i transport og lagring i fjerde kvartal 2010, bor i Vest-Agder, hadde inntekt i 2009 
mellom 400 og 500 000 kroner, og har 40 eller 41 opptjeningsår.

Forklart variabel: Tatt ut alderspensjon i januar eller ikke (1/0). N=109 907
Variabelkategori Variabel Oddsrate

Fødselsår

1945 1,063*
1946 0,929**
1947 0,885***
1948 0,936**

Kjønn Kvinne 0,515***
Sivilstand Gift 0,902***

Næring

Jordbruk, skogbruk og fiske 1,203*
Bergverksdrift og utvinning 0,845
Industri 1,299***
Elektrisitet, vann og renovasjon 0,355***
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,358***
Varehandel; reparasjon av motorvogner 1,253***
Overnattings- og serveringsvirksomhet 1,373***
Informasjon og kommunikasjon 1,091
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0,965
Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 1,305***
Offentlig forvaltning 1,236***
Undervisning 0,735***
Helse- og sosialtjenester 0,765***
Personlig tjenesteyting 0,843**

Kategorier

Selvstendig 1,449***
Offentlig sektor 0,268***
Delvis ufør 0,381***
Øvrige 0,913**

Fylke

Østfold 0,969
Akershus 0,950
Oslo 0,995
Hedmark 1,013
Oppland 1,145*
Buskerud 1,057
Vestfold 1,167**
Telemark 0,819**
Aust-Agder 0,913
Rogaland 1,161**
Hordaland 0,863**
Sogn og Fjordane 0,899
Møre og Romsdal 0,696***
Sør-Trøndelag 0,896
Nord-Trøndelag 1,097
Nordland 0,750***
Troms 0,819**
Finnmark 1,015

Inntekt i 2009

Inntekt<=100 000 kroner 1,062
100 000 kroner<Inntekt<=200 000 kroner 1,205***
200 000 kroner<Inntekt<=300 000 kroner 1,168***
300 000 kroner<Inntekt<=400 000 kroner 1,086***
500 000 kroner<Inntekt<=600 000 kroner 0,891***
600 000 kroner<Inntekt<=700 000 kroner 0,838***
Inntekt>700 000 kroner 0,645***

Antall opptjeningsår

Antall år<=24 år 0,117***
24<Antall år<=29 0,399***
29<Antall år<=34 0,644***
24<Antall år<=39 0,804***
Antall år>=42 1,091***

*** Signifikant på 1%nivå.      ** Signifikant på 5%nivå     *Signifikant på 10%nivå
KILDE: NAV
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Kvalifiseringsprogrammet 2007–2010: 
Ble forventningene innfridd?
AV PER INGE LANGENG OG TONE KATHRIN DEHLI 

Sammendrag

Artikkelen presenterer og drøfter resultatene av Kvalifiseringsprogrammet i perioden ordningen ble implementert. 
Kvalifiseringsp rogrammet er et av regjeringens viktigste tiltak for å bekjempe fattigdom. Programmet hadde høy politis k 
prioritet og ble iverksatt samtidig som NAV-kontorene ble etablert. Artikkelen drøfter hvorvidt de politiske forvent-
ningene om antall deltakere, god kvalitet i programmene og deltakelse i arbeidslivet ble innfridd. 

Generelt kan arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet i implementeringsperioden vise til relativt gode resultater. 
Talle t på deltakere i program har gjennom hele perioden gått oppover, men flatet ut i 2010. Mye tyder på at man har 
klart å nå målgruppen; en stor andel av deltakerne har liten arbeidserfaring og mange barrierer for å få seg jobb i 
ordin ært arbeidsliv. Det er klare indikasjoner på at kvaliteten på programmene har økt siden tiltaket ble iverksatt, men 
den varierer sterkt fra kontor til kontor. For mange deltakere har Kvalifiseringsprogrammet ført til positive endringer, 
og nær halvparten av de som hittil har fullført er i arbeidsrettede løp. Hele 31 prosent er i fast arbeid. Til tross for 
positiv e erfaringer fra implementeringsperioden, peker artikkelen på enkelte utfordringer i videreføringen av pro-
grammet. Dette er blant annet knyttet til finansieringen av ordningen og den videre kvalitetsutviklingen.

InnlednIng

I november 2007 iverksatte regjeringen Kvalifiserings-
programmet som det viktigste virkemiddel i kampen mot 
fattigdom og sosial eksklusjon. Programmet skal bidra til 
at personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne 
kommer i arbeid og aktivitet, ved hjelp av mer forplik-
tende, systematisk og helhetlig oppfølging. 

Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i Lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og forvaltes 
av NAV-kontorene. Tiltaket ble innført i takt med 
etablering en av kontorer i perioden 2007-2010 (imple-
menteringsperioden). Ettersom programmet krever tett 
sam arbeid mellom stat og kommune, siden hele virkemid-
delapparatet i NAV-kontoret gjøres tilgjengelig for den 
enkelte deltaker, underbygger det også selve intensjonen 
med NAV-reformen.

høye ambisjoner
Å stå utenfor arbeidslivet er den viktigste grunnen til 
fattigdo m i Norge. Mange av de fattige mottar økonomisk 
sosialhjelp over tid, og fattigdommen viser seg også å 
forplante seg til neste generasjon. Hver fjerde 20-åring 
som vokste opp i en familie som mottok sosialhjelp i 1994 

endte selv opp som sosialhjelpsmottakere ti år etter, ifølge 
en tidligere undersøkelse (Kristoffersen og Clausen 
2009). Mennesker som mottar sosialhjelp tidlig i livsløpet 
blir ofte gjengangere i systemet (Lorentzen og Nilsen 
2008). Men om bare én i familien kommer seg ut i arbeid, 
løfter det ikke bare henne eller ham, men alle i hus-
standen. 

Myndighetene hadde derfor store forventninger til 
Kvalifiseringsprogrammet helt fra begynnelsen, med 
ambisjon er om høye deltakertall allerede fra oppstart. 
Hver kommune fikk i implementeringsperioden dekket 
merkostnader gjennom øremerkede tilskudd. Målet var at 
flest mulig i målgruppen fortest mulig skulle få tilbud om 
programdeltakelse og dermed hjelp til å komme i arbeid 
og aktivitet.

For å nå de politiske målene for ordningen etablerte 
Arbeids- og velferdsdirektoratet et eget prosjekt som 
skulle få fart på implementeringen og sikre en god utvik-
ling av kvaliteten på programmene. I denne artikkelen 
spør vi om målene ble nådd i den perioden Kvalifiserings-
programmet ble implementert: Traff tiltaket målgruppen? 
Ble forventningene om antall deltakere innfridd og var 
kvaliteten på programmene god? Fikk deltakerne tilgang 
til hele virkemiddelapparatet og gikk de over i arbeid og 
aktivitet etter avsluttet program? Artikkelen er delvis 
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base rt på Arbeids- og velferdsdirektorats sluttrapport om 
implementering av kvalifiseringsprogrammet (Arbeids 
og velferdsdirektoratet 2011).

hva KJennetegner målgrUPPen?
Kvalifiseringsprogrammet er rettet mot personer som 
har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen 
eller svært begrensede rettigheter etter folketrygdloven 
eller arbeidsmarkedsloven. De aller fleste i målgruppen 
er langtidsmottakere av sosialhjelp. En studie fra 2006 
viser at denne gruppen er overrepresentert med livs-
betingelser som svekker mulighetene til å skaffe seg 
arbei d (van der Wel m.fl. 2006). Studien avdekker omfat-
tende og til dels alvorlige helseproblemer hos gruppen. 
Hele fire av fem har enten dårlig fysisk helse, dårlig 
psykisk helse, rus problemer eller smerter. Flere i grup-
pen mangler, eller har svak tilknytning til arbeidslivet, 
og mange har lav sosial kapital og liten følelse av 
mestrin g og egenverdi.

Tendensen til opphoping av byrder og barrierer mot 
samfunns- og arbeidslivsdeltakelse er tydelig. Moderne 
fattigdom preges i mindre grad enn tidligere av ren 
materiel l nød, men manifesterer seg i psykososiale proble-
mer som får helsemessige konsekvenser. Denne formen 
for fattigdom resulterer i belastninger i form av stigmati-
sering og skam, manglende sosialt nettverk og isolasjon, 
uforutsigbarhet og mangel på styring over eget liv, stress 
og psykiske plager, dårlig kosthold og bostandard, 
bekymr inger og fravær av mestringsopplevelse. Dette får 
igjen følger for livsstil og posisjon i det sosiale hierarkiet 
(van der Wel m. fl. 2006). 

hvordan SKal KvalIfISerIngS-
Programmet hJelPe?
Med Kvalifiseringsprogrammet fikk langtidsmottakere av 
sosialhjelp en rettighet de tidligere ikke hadde hatt. En 
forutsetning for iverksettelse av programmet er indivi-
duell utforming hvor innholdet skal tilpasses den enkeltes 
forutsetninger og behov. 

Programmet bygger i stor grad på resultatene av flere 
forsøk: Tiltaksforsøket (2000-2004), Arbeidsmarkedssat-
singen (2004 – 2008) og Tettere individuell oppfølging 
(2005 – 2008). Disse forsøkene viste at god behovsavkla-
ring, brukermedvirkning og tett, helhetlig oppfølging der 
tiltaks- og markedsarbeid inngår, er forutsetninger for å 
lykkes med målgruppen. Når individuelle tiltak skal 
iverksettes må både den enkeltes begrensninger og 
ressurs er tas i betraktning. Mange i gruppen trenger 
motivasj on og mestringsfremmende tiltak for å bli klare 

for kvalifiserende aktiviteter og arbeid på sikt (van der 
Wel m. fl. 2006)

I lovteksten heter det at programmet skal inneholde 
arbeidsrette de tiltak og arbeidsøking, noe som innebærer til-
tak både fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og vel-
ferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisa-
sjoner og private bedrifter. Programmet kan også inneholde 
andre tiltak som er med på å støtte opp under og for berede 
overgang til arbeid. Slike tiltak kan være motivasjons- og 
opplæringstiltak, mestringstrening og lignende. Det kan 
også settes av tid til helsehjelp, opp trening og egenaktivite-
ter. Forut for programmet skal det alltid gjennomføres en 
egen vurdering av arbeidsevnen til brukeren.

For å sikre brukeren økonomisk forutsigbarhet og ro til 
å konsentrere seg om kvalifiseringsløpet, gir deltakelse i 
programmet rett til en kvalifiseringsstønad på 2 ganger 
grunnbeløpet i folketrygden (G), som utgjør ca. 150 000 
kroner. Personer under 25 år får 2/3 av dette. Stønaden 
utbetales som lønn, noe brukerne opplever som mer 
verdi g enn sosialhjelp.

reKrUtterIng og antall deltaKere
Da Kvalifiseringsprogrammet ble innført ble det beregnet 
at 15 600 brukere hadde behov for et program. Samtidig 
regnet man med en årlig tilstrømming på 5 400 nye 
bruker e. 

I 2008, som var første virkeår for ordningen, ble det 
forventede antall deltakere satt til 5 392.  Kommunene 
fikk 230 millioner i øremerkede tilskudd for å dekke sine 
merkostnader knyttet til oppfølging av deltakerne, og det 
ble avsatt 183 millioner til statlige tiltaksplasser for 
Kvalifiseringspro grammet det første året. Antall deltakere 
ble, gjennom egen fordelingsnøkkel, fordelt mellom kom-
munene, og NAV-kontorene skulle rapportere på utviklin-
gen hver måned. I 2010 var det forventet at programmet 
skulle ha i gjennomsnitt 9 600 deltakere, og det ble avsatt 
769 millioner til kommunale merkostnader. Ble forvent-
ningene til aktivitetsnivået innfridd?

antall søkere og deltakere
Per 31. desember 2010 var det registrert 21 664 søknader og 
fattet 17 158 vedtak om innvilgelse av program siden ord-
ningen startet. Samme dato var det 8 801 deltakere i pro-
gram. Til sammen hadde 15 260 personer vært del takere i 
programmet siden oppstarten i 2007. Dette tallet inkluderer 
også dropouts, som er en betegnelse på del takere som uten 
avtale har uteblitt fra programmet og  dermed har fått et 
vedtak om varig stans av programmet. Hvorfor de har 
droppet ut og hva de har gått til i stedet, vet vi ikke. Figur 1 
illustrerer aktivitetsutviklingen siden ordnin gens oppstart.



77

Antall deltakere i programmet var forholdsvis stabilt i 
2010, med en nedgang i månedene mai-september. I 
årets siste måneder var det en liten oppgang. Det siste 
har vært en trend for hvert av årene i implementerings-
fasen. For å nå forventet måltall ved utgangen året har 
kontorene rekruttert flere deltakere. Tallet på deltakere 
har imidlertid hvert år ligget under det som ble beregnet 
i forhold til finansieringen av ordningen. I de tre første 
månedene i 2011 har antall deltakere blitt redusert med 
645 deltakere. 

variasjoner mellom fylkene i måloppnåelse
Sett i forhold til det beregnede nasjonale måltallet på 9 
600 deltakere for 2010, gir disse resultatene en samlet 
måloppnåelse på 92 prosent ved utgangen av året. Det er 
lavere enn i 2009, da måloppnåelsen i forhold til beregnet 
antall deltakere var 96 prosent med 8 459 deltakere. I 2008 
var måloppnåelsen 77 prosent ved utgangen av året, med 
4 111 deltakere. 

Når det gjelder antall deltakere ved årets slutt, i forhold 
til det som er beregnet og lagt til grunn ved finansieringen 
av ordningen, er det er store fylkesvise variasjoner i 
måloppnåelse for alle årene. Figur 2 viser fylkenes 
måloppnåelse for årene 2008-2010.  

Diagrammet viser til dels store fylkesvise forskjeller 
hvor tre fylker, Oppland, Aust-Agder og Finnmark, hadde 
et deltakertall ved utgangen av 2010 som lå over det 
beregne de antallet, mens til sammen seks fylker (Opp-
land, Aust-Agder, Oslo, Vestfold, Sogn- og Fjordane og 
Finnmark) hadde et deltakertall som lå over 90 prosent av 
målet som var satt for antall deltakere. To fylker lå under 
80 prosent i forhold til beregnet aktivitet (Vest-Agder og 

datagrunnlag

Dataene i presentasjonen stammer i hovedsak fra en 
månedlig rapportering fra kommunene til Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. via et elektronisk verktøy for 
spørreundersø kelser (QuestBack). NAV-kontorene 
rapportere r blant annet om antall søknader, vedtak og 
avganger i perioden. Hvert tertial foretas en mer om-
fattende rapportering, som blant annet viser fordelingen 
av deltakerne på tiltak, og hva deltakerne gikk til etter 
avsluttet program. Enkelte data knyttet til egenskaper 
ved brukerne er hentet fra kommunenes rapportering til 
SSB (Kostra) 2009 og en artikkel om brukere i statlige 
tiltak i kvalifiseringsprogrammet (Ohrem Naper 2010). 

Det er foretatt en kvalitetssikring i svarene i Quest-
Back der sammenhengen mellom hovedstørrelsene i rap-
porten fra det enkelte kontor er kontrollert. Åpenbare feil 
er blitt korrigert, og i tilfeller av tydelig feilaktige ek-
stremverdier er rapportøren kontaktet for å rette opp fei-
len. Der feil ikke har vært mulig å rette opp, er ver diene i 
stedet satt som ubesvarte eller manglende.

Det er en viss uoverensstemmelse mellom tallene fra 
direktoratets QuestBack og Statistisk sentralbyrås 
Kostr a-data fra 2009. Dette mener vi først og fremst 
skyldes ulikheter i innhentingen av data. Direktoratets 
innhenting er månedlig og har foregått siden oppstarten 
av programmet. Rapportørene gjennom QuestBack er 
de samme som er ansvarlige for praktiseringen av 
ordningen  i kontoret. SSBs data om Kvalifiserings
programmet innhentes årlig, gjennom kommunenes 
egne saksbehandlingssystemer. Skjemaet som brukes i 
rapporteringen var nytt for året 2009, og det er ikke gitt 
at det er de samme rapportørene her som ved Quest-
Back-løsningen.

Data om deltakelse på statlige arbeidsmarkedstiltak 
er hentet fra NAVs datavarehus. Deltakere i Kvalifi
seringsprogrammet skal registreres i saksbehandlings-
verktøyet Arena på lik linje med andre tiltaksdeltakere 
når de begynner på arbeidsmarkedstiltak i statlig regi. 
Disse dataene er et gjennomsnitt fra desember 2010, 
men gir et representativt bilde også for andre ut-
trekksperioder. 

Når det gjelder kvaliteten på Kvalifiseringsprogram-
met baserer vi oss på en kvalitetsgjennomgang av NAV-
kontorenes arbeid med Kvalifiseringsprogrammet som 
fylkene (NAV Fylke og Fylkesmannen) foretok på fore-
spørsel fra Arbeids- og velferdsdirektoratet høsten 2010. 
Dette var en del av evalueringen av Kvalifiserings
programmet i implementeringsperioden (2007-2010). 
Direk toratet ba prosjektene ta utgangspunkt i to til fire 
tilfeldig utvalgte Kvalifiseringsprogramsaker ved repre-
sentativt utvalgte NAV-kontor og drøfte sakene med de 
ansatte etter en utarbeidet mal. Alle, med unntak av ett 
fylke, gjennomførte kvalitetsgjennomgangen. De fleste 
fylkesprosjektene har besøkt et utvalg av kontorer i 
fylke t og gått grundig inn i et visst antall saker, men 
enkelte fylker har hatt en gjennomgang med alle 
kontore ne i fylket.
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planmessig avviklede program  Dropout 

Figur 1: 
Utviklingsforløpet for antall søknader, antall 
deltakere og antall deltakere/fullførte program  
og antall dropouts for årene 2008 – 2010. 
akkumulerte tall.
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Troms). Enkelte fylker hadde en lav måloppnåelse i 2008, 
som så ble høy i 2009, og så lavere igjen i 2010. Dette 
gjelder særlig Møre og Romsdal og Troms. Fylker med 
jevnt høy måloppnåelse  alle tre årene, sett i forhold til 
forventet antall deltakere, er Hedmark, Oppland, Vestfold, 
Telemark, Sogn- og Fjordane og Nord-Trøndelag. 

avslag
Avslag påvirker utviklingen i antall deltakere i program-
met, og andelen avslag på søknader i løpet av perioden 
2008-2010 har vært stigende. I 2008 var avslagsprosenten 
lav, med 3,5 prosent avslag i forhold til antall innkomne 
søknader, men andelen avslag økte til 10 prosent i 2009. I 
2010 ble hele 21 prosent av søknadene avslått. Figur 3 gir 
en illustrasjon på dette. For de tre første månedene i 2011 
har andelen avslag økt til 25 prosent.

I 2010 oppgir de fleste NAVkontorene at avslagene 
først og fremst skyldes at søkerne ikke oppfyller vilkårene 
for Kvalifiseringsprogrammet (93 prosent), mens et fåtall 
av avslagene skyldes at NAV-kontoret ikke kan tilby 
egned e tiltak (7 prosent). 

Denne utviklingen kan forstås på flere måter. Da 
ordnin gen ble implementert var holdningen mindre kritis k 
i forhold til inngangskriteriene. Kontorene skulle nå høye, 
fastsatte mål om antall deltakere. Samtidig var Kvali-
fiseringsprogrammet nytt, og inngående kunnskap om 
inngangsvilkårene var ennå ikke så utbredt.  Med større 
erfaring har kunnskapen økt, og det er i dag større for-
ståelse for hvilken målgruppe som dekker vilkårene for 

ordningen. En annen forklaring kan være at Kvali-
fiseringsprogrammet er blitt mer kjent og at flere søker 
om inntak i programmet uten å fylle vilkårene.

Samtidig har Arbeids- og velferdsdirektoratet indi-
kasjoner på at avslag også brukes for å regulere aktivitets-
nivået, og ikke nødvendigvis fordi søkere ikke fyller 
 vil kår en  e. Fylkene rapporterte i 2010 at stram kom-
muneøkonomi og usikkerhet knyttet til fremtidig finan
siering og forventet aktivitetsnivå førte til at enkelte 
NAV-kontor reduserte inntaket. 

tilfredsstillende utvikling, men… 
Sett på bakgrunn av at Kvalifiseringsprogrammet ble inn-
ført midt i en stor omstilling med etablering av NAV-kon-
torene, må utviklingen i antall deltakere kunne sies å være 
tilfredsstillende. Samtidig har denne utviklingen gått i 
rykk og napp og har ligget under forventet nivå i hele 
periode n. Som vist overfor, har det vært et mønster at 
nyrekrutteringe n har gått trådt første delen av året, mens 
inntaket mot årets slutt har økt. At måloppnåelsen knyttet 
til antall deltakere generelt var lavere i første virkeår er 
naturlig i en etableringsfase, men den er også generelt 
laver e i 2010 sammenlignet med 2009. Forklaringen kan 
ligge i finansieringen av og insentivstrukturen i ordnin-
gen. 

Hvert kontor fikk både beregnet og finansiert sitt 
måltal l om antall deltakere fra og med etableringsdatoen 
av NAV-kontoret. Utviklingsforløpet for både antall del-
take re og kommunale merkostnader, ble inndelt i kvar-
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talsvise sykluser, der hvert kontor fikk beregnet et økende 
antall deltakere de fire første kvartalene, for deretter å 
flate ut i antall deltakere de fire neste kvartalene. Etter de 
første åtte kvartalene ble det beregnet at deltakerantallet 
skulle gå ned mot et fremtidig normalnivå. 

Mye tyder på at denne finansieringsstrukturen har hatt 
innflytelse på hvordan kommunene og NAVkontorene 
har tilpasset aktiviteten og antall deltakere. Antall del-
takere var forventet å stige jevnt det første året. Når kom-
munene tok inn færre deltakere i programmet i første 
halvdel av året, sparte kommunen betydelige beløp. 
Måloppnåelsen om antall deltakere var god på slutten av 
året 2009, men det samlede underforbruket gjennom året 
var 120 millioner i bevilgende midler, noe som tilsvarte 
1627 helårs deltakere. 

Et lignende trekk ble også synlig da tilskuddet ble 
sendt til kommunene i mars 2010. Denne fordelingen 
viste at deltakerantallet og finansieringsgrunnlaget etter 
to års virke ble redusert mot et fremtidig normalnivå. 
Dette førte til at mange kontorer begynte å trappe ned 
aktivi teten, også flere av de kontorene som ut fra bereg-
ningene skulle opp i deltakerantall. For første gang fikk 
man en nedgang i antall deltakere, til tross for at de 
nasjona le forventningene fremdeles innebar en økning. I 
denne perioden, andre tertial i 2010, var andel avslag 
oppe i 24 prosent. Den høye avslagsandelen i dette tertia-
let indikerte at flere kommuner og NAVkontor bevisst 
reduserte inntaket av nye deltakere. I denne perioden 
fikk direktoratet rapporter fra fylkene om at enkelt
kontorer hadde «inntaksstopp» og det forelå enkelt-
eksempler på at avslag ble begrunnet ut fra kommunens 
generelle økonomi. Mye tyder derfor på at både finan
sieringsstrukturen og kommuneøkonomi var viktige 
forklaringsvariabler for en laver e måloppnåelse når det 
gjaldt antall deltakere. 

har vI nådd rIKtIg målgrUPPe?

I en artikkel om deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet 
(Ohrem Naper 2010), basert på data fra NAVs saks-
behandlingssystem Arena, bekreftes det at deltakerne i 
Kvalifiseringsprogrammet er personer som står langt 
unna arbeidslivet. Fire av ti deltakere har aldri tidligere 
vært i arbeid. En del har jobbet i kortere perioder, eller har 
arbeidserfaring som ligger et stykke tilbake i tid. Det er 
store variasjoner etter alder, kjønn og innvandrings-
bakgrunn.

Store variasjoner i andelen unge 
Andelen deltakere under 25 år har ligget mellom 26 pro-
sent i 2008 og 22 prosent i 2010. I følge Kostra-tall (SSB) 
fra 2009 er den største gruppen deltakere 25–34 år (30 
prosent), mens 25 prosent er i alderen 35–44 år.1 

Det er imidlertid store variasjoner mellom fylkene. 
Oslo skiller seg ut med en markert lavere andel unge 
unde r 25 år. I 2010 var andelen unge i Oslo sju prosent, 
mens andelen i Nord-Trøndelag var på 36 prosent. Mange 
kommuner har hatt ulike profiler i forhold til hvem de 
tilby r plass i Kvalifiseringsprogrammet. Oslo har eksem-
pelvis hatt en bevisst policy om ikke å tilby unge Kvali-
fiseringsprogrammet, fordi de ikke ønsker å gjøre ungdom 
avhengige av stønad. Andre kommuner, som Trondheim, 
ser annerledes på Kvalifiseringsprogrammet; de bruker 
ordningen systematisk for å få unge ut i arbeid. 

viktig fattigdomstiltak for familier med barn
I følge Kostratall fra 2009 er det flere menn (56 prosent) 
enn kvinner (44 prosent) som deltar i Kvalifiserings
programmet. De fleste deltakerne i 2009 er ugifte (53 
prosent), mens 33 prosent er enten gift (25 prosent) eller 
samboer (8 prosent). Av til sammen 7 987 deltakere i 
2009, hadde nær 30 prosent barn. I gjennomsnitt hadde 
disse 2,3 barn hver. Til sammen utgjør dette i overkant av 
5 279 barn med en forelder i Kvalifiseringsprogrammet i 
2009. 

Fire av ti deltakere i Kvalifiseringsprogrammet er inn-
vandrere (Ohrem Naper 2010). Det tyder på at 
Kvalifisering sprogrammet dekker et behov for dem som 
ikke har nyttiggjort seg introduksjonsordningen i tilstrek-
kelig grad. At deltakere også er i en omsorgsrelasjon for 
relativt mange barn tyder på at Kvalifiseringsprogram 
som fattigdomstiltak kan ha positive ringvirkninger for 
mange familier og på barns livssituasjon. 

1  Kvalifiseringsstønad 2010. Mer enn en av fire i ordinært arbeid etter 
programmet. SSB-magasinet. http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_
lever_vi/art-2010-12-06-01.html
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har vi skummet fløten?

Evaluering av tidligere forsøk overfor målgruppen har 
vist tendenser til «creaming», der man tar utgangspunkt i 
de brukerne som har best forutsetninger for å lykkes 
(Lødeme l med flere, 2004). Mye tyder på at dette ikke er 
tilfelle så langt i Kvalifiseringsprogrammet. Data som 
foreligger per i dag tyder på at deltakerne jevnt over har 
svak tilknytning til arbeidsmarkedet og vesentlige barrie-
rer for å få seg jobb (Legard, Schaft og Spjelkavik 2009). 
Dette underbygges av egen intern rapportering fra NAV-
kontorene i 2009, der det oppgis at problemområder 
knytte t til deltakerne er sammensatte og komplekse, ofte-
st knyttet til psykisk helse, rus, lite arbeidserfaring og 
familie relaterte, sosiale problemer. 

Både StatlIge og KommUnale tIltaK 
I KvalIfISerIngSProgrammene
For å sikre et individuelt og helhetlig hjelpetilbud, skal 
hele tiltaksregisteret i både statlig og kommunal regi 
stilles  til rådighet i Kvalifiseringsprogrammet, gjerne i 
kombinasjon med hverandre. Statlige tiltak er regulert i 
eget lovverk, mens kommunale tiltak ikke er rettighets-
festede ordninger, men i stor grad skjønnsbaserte og 
individue lt rettede tiltak som iverksettes for at den enkelte 
skal bli selvhjulpen.

hva slags type tiltak får deltakerne? 
Litt over halvparten av deltakerne som er med i statlige 
arbeidsmarkedstiltak er i arbeidspraksis, de fleste av disse 
i ordinær virksomhet (figur 4). 30 prosent får opplærings-
tiltak, i hovedsak i form av AMO-kurs, men noen tar 
utdan ning. 11 prosent er på oppfølgingstiltak, i de fleste 
tilfellene Arbeid med bistand. Svært få får Lønns-
tilskudd. 

Oversikten viser at de fleste tiltakene foregår ute i prak-
sis, enten i eller i tilknytning til arbeidslivet. Dette til 
tross for at deltakerne ansees å ha «vesentlig nedsatt ar-
beidsevne» og problemer av helsemessig og psykososial 
karakter.  

Det finnes få data over hvilke kommunale tiltak som 
er iverksatt. Gjennom Kostra-rapporteringen for 2009 
ble det laget en inndeling hvor man krysser av på 
aktuell e kommunale tiltaksområder som er tatt i bruk. 
Svarene tyder på en viss underrapportering, men gir 
likeve l en indika sjon på hvilke tiltak som er tatt i bruk. 
De mest brukte kommunale tiltakene er fysisk aktivitet 
og språkopplæring. Andre områder som nevnes hyppi-
gere enn andre, er motivasjonskurs, økonomisk råd-
givning, sosial trening og behandlingstiltak for psykisk 

helse. De kommunale tiltakene bidrar til å sikre en bred 
og helhetlig ramme rundt oppfølgingen av den enkelte 
bruker. 

deltakere fordelt på kommunale  
og statlige tiltak
I følge beregningsmodellen for finansiering av Kvalifi
seringsprogrammet skal 55 prosent av deltakerne være 
tilknyttet statlige tiltak, mens 45 prosent skal være knyttet  
til kommunale. Figur 5 viser andelen av statlige og 
kommuna le tiltak i Kvalifiseringsprogrammet.

Bruken av statlige tiltak i Kvalifiseringsprogrammet 
har økt siden 2008. Da var andelen deltakere i tiltak kun 
i statlige regi 36 prosent, mens den samme andelen i 
2010 var 50 prosent. Det tilsvarende antallet deltakere i 
rene kommunale tiltak var 44 prosent i 2008, mens 
andelen  var 35 prosent i 2010. Andel deltakere med 
kombinasjons løsninger av statlige og kommunale tiltak 
har også gått noe ned, fra 20 prosent i 2008 til 15 prosent 
i 2010. 

Det er relativt store variasjoner mellom fylkene, der 
blant annet Oslo skiller seg særlig ut med en langt større 
andel deltakere som kun deltar i kommunale tiltak i 2010 
(50 prosent). Motsatt har Sør-Trøndelag, herunder Trond-
heim, en lav andel deltakere som deltar i rene kommunale 
tiltak (19 prosent). Det samme har Møre og Romsdal, men 
de utmerker seg med å ha en stor andel deltakere med 
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kombinasjonsløsninger mellom stat og kommune (30 pro-
sent).  Variasjonene skyldes ulik prioritering av egne tiltak 
hos kommunene. Oslo kommune har for eksempel et bredt 
kommunalt tiltaksapparat, mens Trondheim de siste årene 
har lagt ned flere av sine kommunale tiltak. 

hvilke tiltak virker best?
Det foreligger ikke data over hvilke tiltak som får flest 
deltakere over i ordinært arbeid. I forbindelse med evalu-
eringen av Kvalifiseringsprogrammet er det imidlertid en 
faglig diskusjon om hvilke tiltak som er best egnet overfor 
målgruppen (Schafft og Spjelkavik 2011). Forskerne 
påvise r med utgangspunkt i europeiske undersøkelser at 
både skjermede tiltak, der tilrettelagt sysselsetting foregår 
adskilt fra ordinært arbeidsliv, og opprustningstiltak, der 
deltakeren kvalifiseres og rustes opp før de kan gå inn i 
arbeidslivet, fører til få overganger til jobber ute i ordi-
nært arbeidsliv. De argumenterer for at en integrert 
model l, som legger vekt på at tiltaket og treningen foregår 
ute i arbeidslivet, vil bringe flest i målgruppen over i 
ordinæ rt arbeid. Mens skjermingsmodellen fordrer mest 
sosialfaglig kompetanse og opprustningsmodellen mest 
arbeidslivskompetanse, forutsetter integreringsmodellen 
samtidig bruk av både sosialfaglige og arbeidsmarkeds-
faglige tilnærminger. Tiltaksoversikten i Kvalifiserings-
programmet viser at en stor andel av tiltakene enten fore-
går i eller i tett i tilknytning til arbeidslivet. 

Dette samsvarer med vurderingene i funksjonsevne-
studien (van der Wel m.fl. 2006), som peker på to faktorer 
som sammen påvirker muligheten for langtidsmottakere 
av sosialhjelp til å komme i arbeid: brukerens ressurser og 
arbeidsgiveres grad av inkludering i arbeidslivet. Å styrke 
brukerens motivasjon og evne er ikke tilstrekkelig alene; 
arbeidsgivere må også stimuleres til å tilby arbeid.

hva med KvalIteten På 
Programmene?
Riksrevisjonen avdekket i 2008 avvik knyttet til kon-
torenes arbeid med Kvalifiseringsprogrammet. Dette 
dreide seg i særlig grad om manglende vurdering av 
arbeidsev ne, individuell tilpasning og dokumentasjon. 
Dette var i en tidlig fase av programmet, og vi ønsker her 
å belyse kvalitetsutviklingen i tiden etterpå. 

Det er ikke mange kilder som gir oss pålitelig informa-
sjon om kvalitetsutviklingen i Kvalifiseringsprogrammet. 
Den nasjonale evalueringen av programmet i regi av 
Arbeidsforsk ningsinstituttet (AFI) ferdigstilles våren 
2011. Vi har imidlertid to kilder som indikerer en utvik-
ling: en brukerundersøkelse i regi av AFI og fylkenes 
kvalitetsgjennomgang høsten 2010 (se faktaboks om data-
grunnlag). 

hva sier brukerne? 
I AFIs evaluering av brukernes opplevelse av program-
met, sier et flertall av brukerne at de er svært fornøyd med 
den hjelpen de har fått gjennom programmet (Reichborn-
Kjennerud 2009). 

Deltakergruppen består av svært ulike typer mennes-
ker, med stor variasjon i alder, kjønn, utdanning og 
arbeidserf aring, hvilket øker utfordringen med å finne 
individu elt tilpassede løsninger for hver enkelt. Likevel 
sier fleste at de har hatt innflytelse på utformingen av sine 
program, at de har fått gehør for sine ønsker og selv har 
fått bestemme hvilke tiltak de skulle delta i. Så godt som 
alle sier at programmet har vært positivt for dem, og fler-
tallet mener tiltaket har økt deres muligheter for å få jobb.

Det viktigste for mange er at de har fått arbeidserfaring 
og økt kunnskap og kompetanse som forberedelse til ut-
danning og jobb. De har fått større tro på egne evner og 
muligheter og er mer optimistiske i forhold til fremtiden. 
En stor andel oppgir imidlertid også andre forhold av 
betydnin g: Programmet har hatt positiv effekt på helsen 
deres, de har kommet inn i gode hverdagsrutiner og fått 
økt sin sosiale kompetanse og deltakelse.

I evalueringen heter det at «resultatene fra denne 
spørreund ersøkelsen må også tolkes som en positiv 
tilbakeme lding til saksbehandlerne i NAV. De har åpen-
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Figur 5: 
andelen tiltak i kun kommunale og kun statlige regi, 
samt kombinasjonsløsninger for årene 2008, 2009 
og 2010. 
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bart lykkes med å kommunisere og tilrettelegge på en 
måte som deltakerne opplever som positivt» (Reichborn-
Kjennerud 2009). 

økende, men varierende, kvalitet etter 2008
To hovedkonklusjoner kan trekkes på bakgrunn av fylke-
nes kvalitetsgjennomgang av NAV-kontorenes arbeid med 
Kvalifiseringsprogrammet: Kvaliteten har vært økende 
siden Riksrevisjonens gjennomgang i 2008, og kvaliteten 
varierer fra kontor til kontor. 

Dokumentasjon syns å ha utviklet seg positivt siden 
oppstarten av ordningen, i takt med økende bruk av felles 
saksbehandlingsverktøy. Spesielt gjelder dette bruk av 
arbeidsevnevurderinger, som nå er gjennomgående brukt 
i alle kontorer. Samtidig viser gjennomgangen at en del 
arbeidsevnevurderinger har mangelfull informasjon.

Gjennomgangen viser også at de fleste programmene er 
individuelt tilpasset, med utgangspunkt i en arbeidsevne-
vurdering. De fleste kvalifiseringsprogram er utarbeidet i 
samråd med bruker, og det er fastsatt individuelle mål for 
deltakerne. Deltakerens ønsker og forutsetninger synes å 
være ivaretatt. Det er stort sett høy bevissthet om kravet 
til progresjon i programmene. Mange fylker melder 
imidlerti d om varierende kvalitet i programmene, men 
der deltakeren har et tydelig mål i forhold til arbeid og 
aktivitet, er programmene mest tilpasset. 

Individuell oppfølging er en utfordring
I beregningen av de kommunale merutgiftene til Kvalifi-
seringsprogrammet er det lagt til grunn at en veileder skal 
følge opp mellom 12 og 15 deltakere. Flere kontor svarer 
at de stort sett har nok ressurser til tett individuell opp-
følging, spesielt i kontorer som har organisert arbeidet i 
egne enheter. Samtidig rapporterer mange at tett indivi-
duell oppfølging er en stor utfordring; det er vanskelig å 
få aksept i egen organisasjon for at det er nødvendig med 
tid til å følge opp denne brukergruppen for å lykkes. 

De kontorene som arbeider best med Kvalifiserings
programmet følger opp bruker og arbeidsgiver etter 
beho v. I motsatt ende har vi kontor som ikke følger opp 
utover hver tredje måned. Flere brukere som er i arbeids-
rettede tiltak får oppfølging fra tiltaksarrangører. De 
fleste kontorene har god kontakt med tiltaksarrangør, og 
har gode rutiner og systemer for samarbeid, men det 
finne s også eksempler der det er lite kontakt mellom 
tiltaksa rrangør og veileder i programperioden.

Behov for flere lavterskeltilbud
Når det gjelder tiltaksutviklingen, melder mange om 
beho v for flere lavterskeltilbud til deltakerne. Enkelte 

kommuner har lang erfaring i å drive egne tiltak, ofte som 
aktivitetspregete lavterskeltilbud. Flere kommuner har 
utvidet dette tilbudet i prosjektperioden, men det har også 
vært en nedbygging av kommunale tiltak i perioder hvor 
tilgang på statlige arbeidsrettede tiltak har vært god. Det 
rapporteres om forskjeller mellom NAV-kontorene når det 
gjelder kunnskap om statlige tiltak og virkemidler, og at 
mange kontor har et underforbruk av statlige tiltak. 
Fylken e understreker betydningen av markedsarbeid og 
kunnskap om lokale bedrifter for å lykkes med å få 
deltaker e inn i varige arbeidsforhold, men at dette er en 
knapphetsressurs ved kontorene.

De fleste fylkene gir uttrykk for at brukermedvirkning 
er godt ivaretatt.  Det er god dialog mellom bruker og 
veileder, og programmene bygger i stor grad på brukers 
ønsker, interesser og forutsetninger. Brukermedvirkning 
dokumenteres ved bruk av egenvurderingsskjema, men 
dokumentasjonen er her som på andre områder 
varierend e.

Fylkene melder at NAV-kontorene i overveiende grad 
har riktig vurdering av målgruppen. Det er også relativt 
lik forståelse av hvem som er i målgruppen. Langtids-
mottakere av sosialhjelp er hovedmålgruppen i omtrent 
alle kontorene. Likevel meldes det om at flere av NAV
kontorene har deltakere som kan være utenfor målgrup-
pen for programmet. Årsaken kan være at det i perioder 
ble tatt inn mange deltakere for å nå måltallet, og at 
vilkårene  for plass i programmet i starten ble vurdert 
relativ t vidt.
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Figur 6: 
fordeling over hva deltakerne som planlagt 
avsluttet kvalifiseringsprogrammet gikk til i 
perioden 2008 til 2010. 
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hva gIKK BrUKerne tIl etter 
fUllført Program? 

Til sammen 4 969 deltakere har i årene ordningen ble 
implem entert planmessig avsluttet programmet. Figur 6 
viser hva deltakerne gikk til etter avsluttet program. 

Av de som hittil har fullført sine program, har 31 pro-
sent kommet i arbeid. Seks prosent har gått til utdanning 
og sju prosent til andre ordinære arbeidsrettede tiltak. Det 
betyr at til sammen 44 prosent enten er i arbeid eller i et 
arbeidsrettet forløp. I alt 23 prosent har gått over til 
arbeidsa vklaringspenger (AAP), eller midlertidig inn-
tektssikring, som det het før innføringen av AAP i 2010. 
13 prosent har gått tilbake til sosialhjelp som hoved inntekt, 
mens 3,7 prosent har fått uføretrygd. Ettersom svarkate-
goriene har endret seg i løpet av de tre årene, har vi en 
relat ivt stor andel «annet»-gruppe (16 prosent) som blant 
annet består av personer som har gått til ordningen Tidsu-
bestemt lønnstilskudd (TULT), deltakere som har flyttet, 
har fått sosialhjelp i påvente av AAP, eller er ukjente. 

Det er visse variasjoner i resultatene fra år til år. 
Andelen  som gikk ut i fast arbeid har gått ned siden 2008. 
Da gikk 51 prosent ut i arbeid, men det var kun 175 del-
takere som avsluttet programmet dette året. I 2009 var 
andelen 35 prosent og i 2010 28 prosent . Samtidig kan vi 
se at overgangen til AAP eller midlertidig inntektssikring 
har økt. I 2010 var andelen som gikk over til AAP på 25 
prosent, mens det året før var 19 prosent. I 2008 var det 15 
prosent som gikk over til en midlertidig inntektssikrings-
ordning. 

gode resultater, men…
Med tanke på at deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet 
har store, sammensatte behov, er andelen deltakere som 
går over i arbeidsrelatert virksomhet tilfredsstillende. 
Andelen er noe høyere enn resultater fra tidligere for-
søk. Samtidig har andelen som går til jobb sunket til 28 
prosent i 2010, et tall som er mer på linje med resultater 
fra lignende forsøk. 

Denne nedgangen kan skyldes flere forhold. Finan
sieringsmodellen og insentivstrukturen kan ha gitt utslag. 
Etter at en kommune har hjulpet storparten av sine 
brukere  i målgruppen, er det beregnet at antall deltakere 
vil gå ned. Som følge av denne forventede nedgangen 
redusere s også tilskuddet til kommunen.  I stedet for «å 
trappe  ned» i tråd med forventningene, er det indikasjoner 
på at enkelte kontorer reduserer aktiviteten raskere, blant 
annet ved å «skrive ut» deltakere tidligere enn de ellers 
ville ha gjort. I 2010 gikk mange fra Kvalifiserings
programmet over til AAP, sammenlignet med de fore-
gående to årene. Utskriving kan derfor ha vært en måte å 
regulere aktiviteten på. 

Et annet forhold som kan spille inn på overgangen til 
arbeid, er at arbeidsmarkedet har endret seg i perioden, i 
kjølvannet av siste finanskrise. For mange i målgruppen 
til Kvalifiseringsprogrammet kan det ha blitt vanske
ligere å få jobb i det ordinære arbeidslivet som følge av 
dette.  

De som gikk ut av programmet i 2008 og 2009 kan 
også ha vært en mer positivt selektert gruppe enn de som 
gikk ut av programmet i 2010. Særlig i 2008 var antallet 
som avsluttet programmet lavt, og det kan da tenkes at 
disse deltakerne var de som stod best rustet i utgangs-
punktet, og dermed lettere kom i jobb.

Oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet 
krever mange ressurser, og programmet konkurrerer med 
andre viktige oppgaver i NAV-kontoret. Programmet kan 
på enkelte NAV-kontor også ha blitt et offer for nedpriori-
tering og tilpasning til andre oppgaver i kontoret. 

KvalIfISerIngSProgrammet –  
lIv laga Som fattIgdomStIltaK?  
Svaret på det ovenstående spørsmålet blir i utgangspunk-
tet ja. Sett på bakgrunn av at Kvalifiseringsprogrammet 
ble etablert og implementert midt i en stor omstillings-
periode vurderer direktoratet resultatene som gode. 
Mange  i målgruppen har fått en ny mulighet gjennom 
Kvalifiseringsprogrammet, og for mange deltakere har 
programmet ført til positive endringer. Nær halvparten av 
deltakere som har fullført er i arbeid eller en arbeidsrela-
tert aktivitet, og programmet har også hatt positive ring-
virkninger på andre livsområder, og for deltakernes 
famili e og barn. 

Samtidig er det et betinget ja. Etableringsfasen avdek-
ket flere utfordringer som utgjør en risiko i videreutvik-
lingen av Kvalifiseringsprogrammet. Økonomi utgjør 
eksempelvi s en viktig faktor for å styre og regulere 
aktivitet en. Fra og med 2011 finansieres de kommunale 
merkostnadene i Kvalifiseringsprogrammet innenfor 
ordin ær rammefinansiering. I motsetning til øremerkede 
tilskudd er nå midlene i realiteten fristilt og konkurrerer 
med andre viktige prioriterte formål i kommunene. 

I de tre første månedene i 2011 har antall deltakere blitt 
redusert med 645 deltakere. Samtidig har andel avslag økt 
til 25 prosent (mot 21 prosent i 2010). Ettersom antall 
søknade r fortsatt ligger på et relativt høyt nivå i de tre 
første månedene i 2011, syns ikke årsaken til nedgangen å 
være at behovet i dag er mindre enn i implementerings-
perioden. Bildet så langt i 2011 syns derfor å understøtte 
indikasjonene på at kommuneøkonomi innvirker på 
aktivitetsn ivået, uavhengig av at ordningen er en rettighet 
den enkelte bruker har.  

Tett individuell oppfølging av den enkelte bruker er en 
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suksessformel for å lykkes med å få brukerne over i arbei d 
og aktivitet, men det er samtidig ressurskrevende. I 
viderefør ingen av ordningen er det derfor svært viktig at 
kommunene både prioriterer og stiller tilstrekkelige 
ressurs er til disposisjon til arbeidet med Kvalifiserings-
programmet. Brukernes rettigheter til program må 
komme  tydeligere frem.

Resultatet målt i forhold til overgang til arbeid er fram 
til i dag akseptabelt, men har det siste året vært nedad-
gående. Ordningens legitimitet står og faller på at bruke-
ren går over til en arbeidsrelatert aktivitet. For å opprett-
holde og helst øke andelen som går over i arbeid, må 
kvaliteten heves. Selv om kvalitetsutviklingen har vært 
god i etableringsperioden, er det fremdeles rom for for-
bedring, ikke minst innenfor tilpasning av tiltak og 
arbeidsm arkedstilknytning. 

En del tiltak i Kvalifiseringsprogrammet foregår i 
skjermet virksomhet, ofte med sosialfaglige tilnærminger 
som hovedinnsats. Forskning og erfaringer fra tidligere 
forsøk viser at brukere med store, sammensatte behov må 
møtes med koordinert bistand, men at arbeidslivstilknyt-
ningen bør skje tidligere i hjelpeprosessen. Arbeidsmar-
keds- og arbeidslivskompetanse bør derfor suppleres med 
sosialfaglig innsats for å øke brukernes muligheter for 
arbeidslivstilkn ytning. Forskere som evaluerer Kvalifise-
ringsprogrammet og NAV-reformen peker på at sosialt 
arbeid og arbeidsmarkedskompetanse er en god kombi-
nasjon for å bistå brukere over i arbeidslivet (Schafft og 
Spjelkavik 2011).
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