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Hva skjer egentlig med sysselsettingen?
av Steinar Juel og Haakon Riekeles, samfunnsøkonomer i Civita

Innledning
Øker eller faller sysselsettingen? Er arbeidsledigheten rekordhøy eller ikke? Hvor bekymringsfullt 
er det at yrkesdeltagelsen har falt de siste årene? Man skulle tro det hadde vært enkelt å enes om 
hva statistikken sier. Men det er det ikke. Noe av forklaringen er at det finnes tre forskjellige stati- 
stikkilder for sysselsetting og to for arbeidsledighet. Det er ikke umiddelbart enkelt å se om yrkes-
deltagelsen faller fordi folk varig trekker seg ut av arbeidsmarkedet, eller på grunn av konjunkturene, 
fordi flere unge studerer eller fordi de i arbeidsdyktig alder i gjennomsnitt blir eldre.

Formålet med dette notatet er å forsøke å klare opp i begreper og statistikker som brukes i vurder-
ingen av arbeidsmarkedet. Hva sier de ulike datakildene, hva betyr de ulike begrepene som brukes,  
og hvor mye av nedgangen i yrkesdeltagelsen kan forklares med endringer i befolkningens alders-
sammensetning, av andre endringer i befolkningen, av endringer i unges tilbøyelighet til å ta 
utdanning og arbeide ved siden av utdanningen, og av et normalt mønster i en lavkonjunktur? 

Beregninger vi har foretatt, tyder på at det fra 2008 til 2016 har vært en nedgang i sysselsettingen  
på omtrent ett prosentpoeng som ikke kan forklares av demografiske endringer eller økt arbeids-
ledighet. Derimot kan så godt som hele nedgangen i sysselsetting fra 2013 til 2016 forklares med 
en kombinasjon av demografiske endringer og konjunkturelle endringer som sannsynligvis er 
forbigående. Det er med andre ord ingen tegn til at andelen som er varig utenfor arbeidsmarkedet, 
har økt mellom 2013 og 2016, utover det som kan forklares med demografiske endringer. Ser man  
på utviklingen fra 2008 til 2013, er det, i tillegg til demografiske og konjunkturelle endringer, en 
uforklart nedgang i sysselsettingen på litt under ett prosentpoeng. De demografiske endringene, 
som består av endret aldersfordeling og økt andel innvandrere, har bidratt med en reduksjon 
i sysselsettingen med 1,9 prosentpoeng fra 2008 til 2016, hvorav 1,1 prosentpoeng fant sted fra 
2008 til 2013 og 0,7 prosentpoeng fra 2013 til 2016. Økt andel arbeidsledige og økt andel studenter  
uten deltidsarbeid, som i stor grad er forårsaket av konjunkturene, har bidratt til at sysselsettingen  
i 2016 er henholdsvis 2 og 1 prosentpoeng lavere enn i 2008 og 2013, som andel av hele befolkningen 
mellom 15 og 74 år.
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Forskjellige tall om sysselsetting og arbeidsledighet
Tre sysselsettingsstatistikker1

Det er tre statistikkilder for sysselsetting, og alle produseres av Statistisk sentralbyrå: nasjonal-
regnskapet, arbeidskraftsundersøkelsen og registerbaserte sysselsettingsdata.

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) er en spørreundersøkelse blant et utvalg på 24 000 personer 
i aldersgruppen 15-74 år, som er registrert bosatte i Norge. I undersøkelsen spørres det om 
respondentene er i arbeid, hvis ikke, om de er arbeidssøkende og har søkt arbeid den siste tiden. 
De som er arbeidssøkende blir i AKU kategorisert som arbeidsledige. Summen av de som er i arbeid 
og er arbeidsledige, defineres som arbeidsstyrken. Resten av befolkningen i aldersgruppen 15-74 
år, er utenfor arbeidsstyrken; de er ikke i jobb og antas heller ikke å være tilgjengelige for ledige 
jobber. De fleste som er utenfor arbeidsstyrken er trygdede eller personer under utdanning, men 
noen er kort og godt også hjemmeværende uten ønske om å komme i arbeid. Sammenholdt med 
tallene i nasjonalregnskapet, omfatter ikke AKU utlendinger som jobber i Norge uten å være bosatte 
her (for eksempel svensker som ukependler til Norge), eller personer over 74 år eller under 15 år. 
Men i motsetning til nasjonalregnskapet, omfatter AKU personer som er bosatt i Norge og jobber i 
utlandet. AKU er i utgangspunktet en kvartalsundersøkelse, hvor intervjuene av utvalget fordeles på 
hver uke i kvartalet. De månedlige AKU-tallene som publiseres, er egentlig månedsgjennomsnitt av 
intervjuresultater over tre måneder. Det vil si at AKU-tallene for eksempel for mai, er gjennomsnittet 
av intervjuresultatene i april, mai og juni. AKU-tallene for en måned kommer halvannen til to måneder 
etter månedens slutt. I og med at AKU er en utvalgsundersøkelse, er resultatene også beheftet med 
større statistisk usikkerhet enn statistikk basert på full-rapportering.

Registerbaserte sysselsettingsdata er en mindre kjent statistikkilde. Tallene er nå basert på arbeids-
giveres rapportering til offentlige registre i NAV, Skatteetaten og SSB, men er til nå offentliggjort 
kun én gang i året. Siden tallene i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er hentet direkte fra 
offentlige registre, og ikke fra utvalgsundersøkelser som AKU-tallene, er disse tallene i utgangspunktet 
mer presise. De offentliggjorte dataene er registertall for en bestemt uke i november de aktuelle 
årene. De registerbaserte seriene inneholder detaljerte alders-, geografisk- og næringsfordelte 
sysselsettingstall for de som er registrert bosatte i Norge, jobber hos arbeidsgivere i Norge og er 
mellom 15 og 74 år. Definisjonen er dermed ganske like som for AKU, og frem til og med 2014 ble 
totalsysselsettingen i registertallene justert med AKUs totaltall for sysselsetting. Fra og med 2015 
gjøres ikke det lenger, noe som gjør at totaltallene for 2015 og 2016 ikke er sammenlignbare med 
tallene for tidligere år. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er under endring. I og med 
dette er en årsstatistikk, kan de ikke brukes til å følge utviklingen i arbeidsmarkedet på kort sikt. SSB 
varsler at de vil komme med en ny korttidsstatistikk for sysselsettingen basert på registertall.2

Nasjonalregnskapet, som er totalregnskapet for verdiskapningen i norsk økonomi, har sysselsettingstall 
som bygger på de samme registerdataene som den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, men 
suppleres med informasjon fra annen statistikk hos SSB. Sysselsettingstallene i nasjonalregnskapet 
omfatter alle som er sysselsatte i Norge, som lønnsmottagere eller selvstendige, som fast ansatte 
eller på korttidskontrakter, og utlendinger som jobber i Norge, enten de er registrert som bosatte 
eller ikke. Nasjonalregnskapet lages kvartalsvis, og foreløpige tall publiseres halvannen til to måneder 
etter kvartalets slutt. Sysselsettingstallene i nasjonalregnskapet er gjennomsnittet for kvartalet. Man 
bruker forkortelsen KNR for kvartalsvis nasjonalregnskap.
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To kilder for arbeidsledighet
Statistisk sentralbyrås AKU er også utgangspunktet for en løpende arbeidsledighetsstatistikk. De 
som i AKU svarer at de er arbeidssøkere og har forsøkt å få arbeid den siste tiden, defineres som 
arbeidsledighet. Andelen de utgjør av arbeidsstyrken (ledige pluss sysselsatte) publiseres som 
arbeidsledighet i prosent. 

NAV publiserer en annen ledighetsstatistikk, registrert ledige. I sine månedlige arbeidsmarkeds-
rapporter publiserer NAV også en rekke andre arbeidsmarkedsdata, som antall personer på 
arbeidsmarkedstiltak, registrert ledige stillinger, permitterte arbeidssøkere o.a. Gjennomgående 
er antallet som er registrert ledige hos NAV noe lavere enn AKUs ledighetstall, noe som også 
burde forventes. Arbeidssøkere som ikke kvalifiserer til ledighetstrygd vil ofte la være å registrere 
seg hos NAV, men vil normalt fanges opp i AKU som ledige. Det er spesielt unge arbeidssøkere 
uten yrkeserfaring som faller inn i denne kategorien. Videre registreres mange av de som er på 
arbeidsmarkedstiltak hos NAV, som ledige i AKU uten å være det i NAV. NAVs tall for helt ledige og 
personer på arbeidstiltak ligger normalt nær AKUs tall for ledige. 

Både NAVs og AKUs tall brukes i den løpende vurderingen av utviklingen i arbeidsledigheten. En 
stor fordel med NAVs data er det de kommer svært raskt, ofte siste dag i måneden tallene gjelder 
for. AKU-tallene kommer derimot først halvannen til to måneder etter at måneden de gjelder for er 
slutt. Over tid beveger NAVs og AKUs ledighetstall seg stort sett parallelt, men på kort sikt varierer 
AKU-ledigheten normalt mer opp og ned enn NAVs tall. Forskjellen i støyen i de to datakildene vises 
i figur 3, hvor kurven for AKU-ledigheten er mindre glatt enn kurvene basert på NAV-data. Både 
hurtigheten i publiseringen og stabiliteten i trenden gjør at NAV-tallene normalt oppleves å ha størst 
nyhetsverdi, og vektlegges derfor normalt mest av finansmarkedsaktørene, en gruppe som ønsker 
tall med nyhetsverdi så raskt som mulig. De siste par-tre årene er imidlertid AKU-tallene blitt tillagt 
større vekt enn tidligere, fordi dataene fra AKU og NAV har sprikt mye over en lenger periode.

Status for sysselsettingen, arbeidsledigheten og yrkesdeltakelsen
Figur 1 viser utviklingen sysselsettingen målt med datakildene som er gjennomgått foran. Ifølge det 
kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) har sysselsettingen steget jevnt siden begynnelsen av 2016, 
etter omlag nullvekst de foregående fire kvartalene (oransje kurve). AKU viser ikke samme vending 
opp i starten av 2016. AKUs sysselsettingstall viste heller en svak nedadgående tendens gjennom 
2016, for så å vende litt opp så langt i 2017 (blå kurve). Når en ser på kurven for AKU-sysselsettingen 
over tid, er den noe mindre glatt enn kurven med KNR-dataene. Det er langt fra uvanlig av AKU har 
gitt «falske signaler» om sysselsettingsutviklingen i to-tre kvartaler, sammenholdt med KNR-tallene 
og med den mer langsiktige trenden i AKU-sysselsettingen. I perioden fra begynnelsen av 2010 til 
midten av 2014, var trenden i AKU-sysselsetting opp, men i kortere perioder på to eller tre kvartaler 
flatet den ut, eller til og med falt litt, mens nasjonalregnskapstallets sysselsettingstall steg hvert 
kvartal. Det vi har opplevde i 2016, at AKU-sysselsettingen falt svakt samtidig som KNRs vendte 
svakt opp, er derfor ikke uvanlig. Trolig er årsaken støy i AKU-tallene, knyttet til at de er basert på en 
utvalgsundersøkelse.
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Figur 1: Sysselsettingsutviklingen, ifølge arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), kvartalsvis nasjonalregnskap 
(KNR) og registerbaserte data, Kilde: SSB og Civita

Den siste tidens sprik i utvikling mellom AKU og KNR kunne også skyldes at flere utlendinger uten  
osted i Norge har fått jobb «på bekostning» av arbeidssøkere som er bosatte i Norge. Arbeidskrafts-
undersøkelsen gjennomføres, som beskrevet foran, bare blant de som er bosatte i Norge, mens 
nasjonalregnskapet også fanger opp utlendinger som jobber her, men er bosatte i utlandet. En gang 
i året publiserer imidlertid SSB også tall for sysselsatte som ikke er bosatte i Norge, og de tyder ikke 
på at det er blitt særlig flere av dem. Statistikken for sysselsatte utlendinger med korttidsopphold 
gjelder for 4. kvartal hvert år. Dataene viser at antallet utlendinger som jobber i Norge uten å være 
bosatte, nådde en topp på 96.000 personer i 4. kvartal 2014. Antallet falt kraftig i 2015, til 77.000, 
for så å stige svakt til 79.000 i 4. kvartal 2016. Oppgangen i 2016 er for svak til å forklare spriket 
mellom sysselsettingstallene i AKU og KNR.

Registertallene er tatt med i en stiplet kurve i figur 1. Frem til 2015 fulgte de AKU-tallene, fordi de var 
samkjørte med dem, men registertallene tas som nevnt bare opp en gang i året. Fra og med 2015, 
er registertallene ikke lenger samkjørte med AKU, og ligger fra da av noe lavere enn dem, men har 
som KNR-sysselsettingstallene steget svakt fra 2015 til 2016. Metodeomleggingen fra og med 2015 
er markert med et brudd i grafen i figur 1. I og med at registertallene bare kommer ut en gang i året, 
er de lite egnet til å fange opp den kortsiktige utviklingen, samtidig som nasjonalregnskapet gir et 
mer fullstendig bilde av samlet sysselsetting enn registertallene. Registertallene går imidlertid mer 
ned på detaljnivå når det gjelder alder, geografi og næring, noe som gjør at de er nyttige når en skal 
foreta en strukturell analyse over litt tid. 
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Ettersom befolkningen vokser er det naturlig at sysselsettingen øker over tid. Det er derfor også 
relevant å se hvordan andelen som er sysselsatt utvikler seg over tid. Figur 2 viser andelen av  
 
befolkningen i alders-gruppen 25-64 år og i aldersgruppen 15-74 år som er sysselsatt.3 Kurvene er 
basert på de registerbaserte sysselsettingsdataene. 

Figur 2: Andel sysselsatte i prosent, registerbasert sysselsettingsstatistikk. Kilde SSB og Civita

Begge årsgruppene viser et fall de siste årene, noe som er ventet gitt at arbeidsledigheten har 
vært høy i etterkant av oljeprisfallet. Fallet har vært klart større i aldersgruppen 15-74 år, enn i 
gruppen fra 25-64 år. I gruppen 15-74 år har sysselsettingen falt med 3 prosentpoeng fra toppnivået 
i 2007 til 2014, mens det ikke var noen endring fra 2005 til 2014. Tallene for 2015 og 2016 er som 
nevnt tidligere ikke sammenlignbare med de tidligere årene på grunn av endringer i statistikken. I 
aldersgruppen fra 25-64 år økte sysselsettingsandelen med 1 prosentpoeng fra 2005 til 2014, men 
var likevel 1 prosentpoeng lavere i 2014 enn toppåret 2008. Årsaker til fallet i sysselsettingsandelene 
drøftes i mer detalj senere i notatet.

Figur 3 viser utviklingen i arbeidsledigheten, basert på tall fra AKU og NAV, slik de er beskrevet 
overfor.
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Figur 3: Arbeidsledige, målt ved AKU og registrert hos NAV

Den kraftige oppgangen i AKUs arbeidsledighetstall frem til 3. kvartal 2016, som vi ikke finner igjen 
i noen av NAVs ledighetsserier, er svært uvanlig. Finansdepartementet ba i vinter en egen arbeids-
gruppe kartlegge hvorfor avviket i ledighetstallene til AKU og NAV var blitt så stort.  Arbeidsgruppen 
pekte på flere årsaker, hvorav en viktig årsak er at mange unge under utdanning har hatt problemer 
med å få jobb ved siden av studiene, og de har i AKU svart at de er arbeidssøkende. Denne gruppen 
har liten tilbøyelighet til å registrere seg hos NAV. Høyt utdannede som har fått sluttpakker 
fra oljerelaterte bedrifter har i AKU svart at de er arbeidssøkere, men de har ikke kvalifisert til 
ledighetstrygd så lenge de har mottatt sluttlønn. Nyutdannede som ble gående ledige på grunn av 
svikten i oljesektoren, meldte seg ofte heller ikke hos NAV, fordi de ikke hadde rett til ledighetstrygd. 
Arbeidsgruppen konkluderte med følgende:  

I sum er det ikke mye som tyder på at kapasitetsutnytting i norsk økonomi har avtatt så mye som 
økningen i AKU-ledigheten og den tradisjonelle sammenhengen mellom ledighet og kapasitetsutnyt-
ting skulle tyde på. Samtidig kan omfanget av ledige ressurser være større enn det økningen i NAV-
ledigheten isolert sett indikerer.4

Med andre ord, «fasiten» på hva som har vært av ledige resurser i økonomien, synes å ha ligget et 
sted mellom det NAV- og AKU-tallene har indikert.

Fra 3. kvartal i 2016 har AKU-ledigheten falt litt mer enn NAV-ledigheten. Det skyldes at arbeids-
styrken har falt, trolig fordi tidligere arbeidssøkere har trukket seg ut av arbeidsstyrken. Et slikt fall 
i arbeidsstyrken i lavkonjunkturer er vanlig, men det tok denne gangen lenger tid før det skjedde 
enn hva som har vært vanlig tidligere. I sin siste konjunkturrapport venter SSB at arbeidsstyrken vil 
stige igjen nå som veksten i økonomien er sterkere, ved at tidligere arbeidssøkere igjen melder seg 
på arbeidsmarkedet. Det har vært det normale når konjunkturene svinger opp igjen.5 Det samme 
venter Norges Bank i sin siste Pengepolitiske rapport.6 
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Yrkesdeltakelsen, eller yrkesfrekvensen, angir hvor stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (15-
74 år) som er sysselsatte eller arbeidssøkende. Yrkesdeltakelsen er et mer stabilt mål på hvor mange 
som er del av arbeidsmarkedet enn hvor mange som til enhver tid er sysselsatt, fordi de som har blitt 
arbeidsledige, men fortsatt søker jobb fortsatt regnes med. Det er mer bekymringsfullt når personer 
går helt ut av arbeidsstyrken enn når de «bare» er ledige, fordi det kan være et tegn på at de varig  
har blitt passivisert. Selv om endringer i yrkesfrekvensen i større grad reflekterer strukturelle  
endringer i økonomien enn endringer i sysselsettingen, er yrkesfrekvensen også påvirket av kon-
junkturer. Når det er høykonjunktur over lengre perioder og mangel på arbeidskraft blir gjerne 
personer med en marginal tilknytning til arbeidsmarkedet lokket tilbake, og i perioder med høy 
arbeidsledighet vil noen slutte å søke jobb til tidene har bedret seg.

Siden 2006 har AKU også inneholdt data for hvordan personer endrer status i statistikken. Forsker 
Simen Markussen ved Frischsenteret kommenterte disse strøminingsdataene i en artikkel i Dagens 
Næringsliv 4. august 2017. Markussen refererte til at strømningstallene viste en svak økning, særlig 
etter 2014, i antallet arbeidsledige som går ut av arbeidsstyrken. Det kunne være et tegn på at 
arbeidsledigheten «biter seg fast».7 Men som Markussen peker på, finnes strømingstall bare tilbake 
til 2006, hvilket betyr at vi ikke har data for hvordan strømningene har endret seg under tidligere 
lavkonjunkturer. AKU-tallene sier ingenting om hvorvidt økningen i de som går fra ledighet og ut av 
arbeidsstyrken, er unge arbeidsledige som søker mer utdanning, er flere eldre ledige som velger å 
gå av med alderspensjon, eller om det er en økning i personer som ender opp som uføre. De samme 
strømningstallene viser samtidig stabilitet i antallet ledige som går over til å bli sysselsatte, en økning 
i folk som går fra å være utenfor arbeidsstyrken til å bli arbeidssøkere, og en stabil utvikling i de som 
kommer utenfra arbeidsstyrken og blir sysselsatte. Det siste er trolig ofte unge som søker arbeid 
for første gang. Heller ikke NAVs tall for endringer i antall uføre, personer med nedsatt arbeidsevne 
og personer på arbeidsavklaringspenger tyder på et økt omfang av varig ekskludering.8 Antallet 
personer som går fra ledighet/redusert arbeidsevne til uførhet er stabil, antallet personer med 
nedsatt arbeidsevne har sunket jevnt over flere år, og personer på arbeidsavklaringspenger har vært 
stabil de siste par årene, etter å ha trendet svakt ned i årene før. Samlet sett gir ikke strømningstallene 
fra AKU eller data fra NAV så langt grunnlag for å konkludere med at ledigheten biter seg fast i form 
av varig ekskludering fra arbeidsstyrken. 

Årsaker til fall i yrkesdeltakelsen og sysselsettingen
Yrkesdeltagelsen og sysselsettingen påvirkes av mange faktorer, hvorav noen er av langsiktig karakter 
(strukturelle faktorer), mens andre er av mer kortsiktig karakter (konjunkturelle). En viktig strukturell 
faktor er aldersfordelingen innenfor gruppen 15-74 år. Aldersgruppene i flankene, for eksempel de 
over 55 år og de under 25, har betydelig lavere yrkesdeltagelse enn «kjernegruppen» 25-54 år. Figur 
4 viser sysselsettingen etter alder i 2016. Sysselsettingen er naturlig nok lav i aldersgruppen fra 15 til 
19 år, hvor de aller fleste går heltid på skole. I begynnelsen av 20-årene er også arbeidsdeltakelsen 
forholdsvis lav, fordi en del studerer uten å jobbe ved siden av, og fordi arbeidsledigheten typisk 
er høyere i begynnelsen av yrkeskarrieren, før man har fått en fast tilknytning til arbeidslivet. 
Sysselsettingen er deretter høy for aldersgruppen 25-60 år, men faller raskt for de over 60 år.
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Figur 4: Prosentandel sysselsatt etter alder i 2016. Kilde SSB.

Figur 5 viser hvor stor prosentandel av det totale antallet personer i alderen 15-74 år hvert enkelt 
årskull utgjør i forskjellige år. Figuren viser at det de siste årene har blitt en større andel sysselsatte 
som er 65 år. Siden den gruppen har klart lavere arbeidsdeltakelse, bidrar det til å trekke totaltallet 
ned. Endringene i alderssammensetningen i de yngste aldersgruppene har motsatt effekt på 
totaltallene. Den totale andelen i aldersgruppen 15-24 år har vært noenlunde stabil, men de aller 
yngste, som også har lavest arbeidsdeltakelse, utgjorde en større gruppe i 2005 og 2008 enn de gjør 
i dag. Samtidig var det en særlig stor andel i 2005 og 2008 i slutten av 30-årene, en periode i livet 
med høy arbeidsdeltakelse.

Figur 5: Aldersfordeling internt i gruppen 15-74 år fra 2005 til 2017. Kilde SSB og Civita
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For å få et bilde av hvordan endringer i alderssammensetning påvirker yrkesdeltakelse og syssel- 
setting, kan man låse aldersfordelingen til et gitt år, og sammenligne hvordan den totale yrkes-
deltakelsen og sysselsettingen ville vært i andre år med nøyaktig den aldersfordelingen. Det er gjort 
for yrkesfrekvenser i figur 6 og for sysselsettingen i figur 7.

Figur 6: Yrkesfrekvenser 15-74 år. Faktisk sesongkorrigert, og med uendrede 2013-yrkesfrekvenser per alders-
gruppe. Kilde: Norges Bank, SSB og Civita

Den blå kurven i figur 6 viser hvordan den samlede yrkesfrekvensen ville utviklet seg dersom man  
holdt yrkesfrekvensene på de ulike alderstrinn uendret på 2013-nivå. Kurven rendyrker effekten  
av at befolkningens alderssammensetning forskyver seg i eldre retning. Endringene i alderssammen-
setningen har isolert sett redusert yrkesfrekvensen med omlag 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2010 
til 1. kvartal 2017.

Den oransje kurven i figur 6 viser utviklingen i den faktiske sesongkorrigerte yrkesfrekvensen. Faktisk 
yrkesfrekvens har svingt rundt den aldersnøytrale frekvensen, og har falt betydelig fra og med 2015. 
Den faktiske frekvensen lå i 1. kvartal i år nesten ett prosentpoeng under den aldersnøytrale, mens 
avstanden ble noe redusert i 2. kvartal. 
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Figur 7: Andel sysselsatt i aldersgruppene 15-74 år og 25-64 år fra 2005 til 2016, ujustert og justert for al-
dersendringer. Kilde SSB og Civita

Figur 7 viser andelen sysselsatte i aldersgruppene 15-74 år og 25-64 år for årene 2005 til 2016, samt 
hvordan den totale sysselsettingsandelen hadde vært i hvert enkelt år, dersom aldersfordelingen 
hadde vært identisk som i 2005 (stiplede linjer). Det er beregnet ved hjelp av sysselsettingstall for 
hvert årskull i de enkelte år, og aldersfordelingen i hvert enkelt år. Som i andre figurer som bruker 
de registerbaserte sysselsettingstallene er det et brudd i tidsserien mellom 2014 og 2015 på grunn 
av omlegging av statistikken. Figuren viser at endringer i alderssammensetningen i befolkningen 
har hatt lite å si for andelen sysselsatt i gruppen 25-64 år. Det er i hovedsak fordi, som figur 4 viser, 
at sysselsettingen i denne gruppen er jevnt høy, uavhengig av alder. Dersom man ser på det større 
aldersspennet 15-74 år derimot har endringen i alderssammensetningen hatt stor betydning. Det 
vises ved avstanden mellom den heltrukne blå linjen (faktisk sysselsettingsandel) og den stiplede blå 
linjen (sysselsettingsandel dersom alderssammensetningen hadde vært som i 2005). Forklaringen 
på det er at andelen i aldersgruppene over 64 har økt betraktelig, og at disse aldersgruppene har 
klart lavere sysselsettingsandel. Andelen som er i arbeid i aldersgruppen 65-74 år har økt fra 2005 til 
20149 med nesten 8 prosentpoeng, men denne imponerende økningen er ikke tilstrekkelig for å veie 
opp for at det har blitt flere i denne aldersgruppen.

Yrkesdeltagelsen er følsom overfor konjunktursvingninger. Når arbeidsledigheten øker og varer en 
tid, er det grupper som slutter å være arbeidssøkende. Noen gir opp, andre tar utdanning og blant 
de eldste er det noen som pensjonerer seg tidligere enn kanskje planlagt. I 2015/16 kom i tillegg 
effekten av den store bølgen av asylsøkere, hvorav mange etterhvert fikk oppholdstillatelse og etter 
det inngår i grunnlaget for AKU. Yrkesdeltagelsen blant nyankomne flyktninger er lav, også lavere 
enn blant innvandrere mer generelt. Når konjunkturene vender opp, arbeidsmarkedet strammes, og 
jobbmulighetene bedres, øker normalt yrkesdeltagelsen igjen. Unge søker i større grad jobb igjen, de 
eldre står i jobb noen år til, eventuelt tar jobb ved siden av å være pensjonist, og de som bare hadde 
gitt opp, begynner å søke på jobb igjen. Dessuten øker yrkesdeltagelsen blant flyktninger etter at de 
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har bodd i Norge noen år. Nedenfor går vi gjennom noen forklaringer på fallende sysselsettingsandel 
og arbeidsdeltakelse.

Endring i andel unge sysselsatte og sysselsetting blant studenter
Hvis man ser mer detaljert på forskjellige deler av aldersfordelingen, kan det gi et god indikasjon på 
mulige årsaker til fallende sysselsetting. Figur 8 viser endringen i sysselsettingen i aldersgruppen 15-
24 år, basert på Arbeidskraftsundersøkelsen. For den gruppen var sysselsettingen klart høyere i 2008. 
Fra 2009 til 2016 har sysselsettingen falt svakt. Figuren viser også andel sysselsatte i aldersgruppene 
20-24 år og 25-29 år. Der benyttes den registerbaserte sysselsetingsstatistikken, fordi AKU ikke brytes 
ned på disse aldersgruppene. Endringen i andelen sysselsatte særlig har vært stor i aldersgruppen 
20-24, og til dels i gruppen 25-29 år. I 2007 var 75,9 prosent av de mellom 20 og 24 sysselsatt, og 
81,1 prosent av de mellom 25 og 29 år. I 2014 var sysselsettingsandelene på 67,4 og 77,5 prosent 
for disse gruppene, noe som utgjør fall på hele 8,5 prosent for den yngre av de to gruppene og 3,6 
prosent for gruppen 25-29 år. 

Figur 8: Sysselsettingsandeler i prosent for aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år (registerbasert sysselset-
tingsstatistikk) og 15-24 år (AKU). Kilde SSB og Civita.

For årene 2015 og 2016 er ikke statistikken for aldersgruppene 25-29 år og 20-24 år sammen- 
lignbar med tidligere tall grunnet endringer i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. 
Nivåene i 2016 for de to gruppene er på 61,7 prosent for de som er 20-24 år og 74,5 prosent for 
de 25-29 år. Det er tydelig at det er et større fall i sysselsettingsandelen for de i alderen 20-24 år 
fra 2014 til 2015 i forbindelse med endring av statistikken, enn for andre aldersgrupper. Ser man 
på hele arbeidsstyrken fra 15-74 år er tallet for 2015 bare om lag to prosentpoeng lavere enn 
for 2014. I alderen 20-24 år er fallet på hele 5,6 prosent. Betyr det at det har vært et reelt fall 
i sysselsettingsandelen fra 2014 til 2015 og 2016 for denne gruppen, på toppen av effekten av 
endret statistikk? Ikke nødvendigvis. Endringen i innsamlingen av statistikken hadde spesielt store 
utslag for enkelte typer arbeid og arbeidsforhold. I den gamle statistikken var mange arbeidstakere 
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i næringen «utleie av arbeidskraft», det vil si ansatte i vikarbyråer, regnet som sysselsatte også i 
perioder uten oppdrag.10 Siden det er vanligere blant unge å jobbe som utleide vikarer,11 er det 
naturlig at omleggingen av statistikken får særlig store utslag i denne gruppen. Tallene fra AKU for 
gruppen 15-24 år viser ikke noe fall i sysselsettingen fra 2014 til 2015, og kun et svakt fall fra 2015 til 
2016. AKU har ikke hatt tilsvarende endringer som den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. Det 
underbygger at fallet i sysselsetting fra 2014 til 2015 blant ungdom i den registerbaserte statistikken 
i hovedsak er et resultat av omleggingen av statistikken.

Siden det har vært et særlig stort fall i sysselsettingen blant ungdom, er det naturlig å se på årsaker 
som er særegne for denne gruppen. Om lag en tredjedel av de mellom 20-24 år er til enhver tid 
under utdanning, og denne andelen har vært noenlunde stabil i perioden vi ser på. Hvor stor 
andel av studenter (heretter omtales de som er i utdanning som studenter, selv om gruppen også 
omfatter personer som er i annen utdanning enn høyere utdanning) som jobber deltid ved siden av 
studiene har en vesentlig innvirkning på sysselsettingstallene for denne gruppen. Antall studenter 
totalt og andelen av disse som er sysselsatt ved siden av studiene er også vesentlig for de totale 
sysselsettingstallene. Figur 9 viser disse størrelsene. Andelen studenter i aldersgruppen 20-24 år 
med deltidsjobb er ikke lavere de siste årene enn i 2005, men er klart lavere enn toppnivået i 2008. 
Ser man på studenter generelt, har det også vært et fall i andelen sysselsatte siden 2008. Samtidig 
har antallet studenter økt. Disse trendene kan dermed forklare deler av fallet i sysselsettingsandel, 
både i befolkningen som helhet og blant unge. Dersom andelen studenter med deltidsjobb i alderen 
20-24 år hadde vært lik i 2016 som i 2008 ville det ført til en økning i sysselsettingsandelen i denne 
aldersgruppen på 3,4 prosentpoeng. Med andre ord utgjør studenter litt under halvparten av fallet i 
sysselsetting i denne aldersgruppen.

Figur 9: Antall studenter, med og uten deltidsjobb (venstre akse) og andelen studenter med deltidsjobb i alt 
og i alderen 20-24 år (høyre akse). Kilde SSB og Civita.
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At en lavere andel studenter jobber ved siden av studiene kan ha mange forklaringer. Et mer  
krevende arbeidsmarked, som følge av svakere konjunkturer, kan være en del av forklaringen. Som 
beskrevet tidligere i notatet er en av årsakene til at AKU viser høyere ledighetstall enn Nav, at mange  
som er under utdanning ikke lykkes med å få jobb ved siden av, og at disse oppgir at de er arbeids-
søkende, men ikke registrerer seg hos Nav. Uansett forklaring er det mindre bekymringsfult at personer 
som er under utdanning, og dermed bedrer sine fremtidige muligheter i arbeidsmarkedet, ikke er 
sysselsatt enn at andre grupper er det. Det kan også være et politisk mål at færre studenter jobber, 
hvis man tror at heltidsstudenter får mer utbytte av studiene og har høyere gjennomføringsgrad.

En gruppe det er større grunn til å være bekymret for blant unge er de såkalte NEET (Not in 
Employment, Education or Training). Dette er en sammensatt gruppe, som består av personer 
som er arbeidsledige, er på helserealterte ytelser, som tar et friår før eller etter studier, eller er 
hjemmearbeidende og forsørges av andre i familien. Unge personer i gruppen NEET kan stå i fare 
for å aldri få en varig tilknytning til arbeidsmarkedet. Mange personer i denne gruppen er derfor et 
faretegn. Figur 10 viser utviklingen i antall personer i denne kategorien i aldersgruppene 20-24 år og 
15-19 år. 

Figur 10: Andel ungdom ikke yrkesaktive, deltidssysselsatte eller under utdanning. Kilde SSB (AKU) og Civita.

Andelen NEET er stabil og lav i aldersgruppen 15-19 år, noe som er naturlig ettersom de aller fleste 
i den aldersgruppen går på videregående skole. For aldersgruppen 20-24 år har andelen økt noe 
siden 2008-2009, men har vært noenlunde stabil de siste årene. SSB har vist at ungdom som er NEET 
i ett år, har vesentlig lavere sannsynlighet for å være i arbeid seks år senere, enn andre i samme 
aldersgruppe (42 prosent sysselsatt, mot 77,6 prosent for gruppen som helhet).12 Det er derfor viktig 
å ha oppmerksomhet om størrelsen på denne gruppen.

Økt andel innvandrere
Innvandrere som gruppe har i snitt lavere sysselsettingsandel enn resten av befolkningen.13 Dermed 
vil en økt andel innvandrere i befolkningen i seg selv bidra til en lavere total sysselsettingsandel. Figur 
11 viser utviklingen i andelen sysselsatt i hele befolkningen, i befolkningen eksklusive innvandrere 
og blant innvandrere fra årene 2007 til 2016. Siden deltakelse i introduksjonsprogrammet for ny-
ankomne innvandrere påvirker sysselsettingen, vises også andelen innvandrere som er sysselsatt når 
denne gruppen er tatt ut. Som i andre figurer som bruker registerbaserte sysselsettingstall, er ikke 
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tallene fra 2015 og 2016 sammenlignbare med foregående år, pga. endring i statistikken. Grunnen til 
at registerbasert sysselsettingsstatistikk på tross av denne omleggingen benyttes heller en AKU-tall 
for å vise innvandreres sysselsetting, er at førstnevnte er mer detaljert og presis.

Figur 11: Andel sysselsatte blant innvandrere og befolkningen for øvrig. 
Kilde SSB (registerbasert sysselsettingsstatistikk) og Civita.

Figuren viser at mens sysselsettingen i befolkningen som helhet og befolkningen eksklusive inn-
vandrere har vært svakt fallende fra 2007 til 2014, så ser man ikke en tilsvarende utvikling blant 
innvandrere. Innvandrere er en stor og sammensatt gruppe, med vesentlig forskjell i sysselsetting 
mellom arbeidsinnvandrere (som i hovedsak kommer fra Europa) og andre innvandrergrupper. 
Sammensetningen av innvandrerbefolkningen har endret seg i løpet av denne perioden, noe som 
påvirker totaltallene. Ser man på sysselsettingen innad i undergrupper av innvandrere har denne 
også vært noenlunde stabil i perioden, med unntak av en noe høyere sysselsetting rundt 2008. 

Innvandring har bidratt til lavere total sysselsettingsandel i hele befolkningen, på tross av at 
sysselsettingsandelen blant innvandrere har holdt seg bedre enn for resten av befolkningen. Det er 
fordi andelen innvandrere har økt fra å utgjøre 10 prosent av aldersgruppen 15-74 år i 2007, til å 
utgjøre 16 prosent i 2014 (17 prosent i 2015). Med en lavere sysselsetting blant innvandrere, bidrar 
en økning i denne gruppens andel av den totale befolkningen til lavere sysselsettingsandel totalt. 
Denne effekten og effekten av at differansen i sysselsettingsandel mellom innvandrerbefolkningen 
og resten har blitt mindre, har mer eller mindre utlignet hverandre, og forklarer hvorfor avstanden 
mellom den oransje og den grå linjen er mer eller mindre uendret over perioden figuren dekker. 

Man kan regne ut hva den totale sysselsettingsandelen hadde vært dersom andelen innvandrere 
hadde vært konstant på 2007-nivå. Da finner man at sysselsettingsandelen i årene 2015-2016 
hadde vært 0,4 prosentpoeng høyere. Dette er kun en regneøvelse som illustrerer størrelsen  
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på sammensetningseffekten, og ikke et estimat på den faktiske totale effekten innvandring 
har hatt på sysselsettingsandeler. Flere innvandrere kan tenkes å ha både positive og negative 
sysselsettingseffekter både for de eksisterende innvandrerne og for resten av befolkningen, noe som 
ikke er forsøkt kvantifisert.14

En gruppe innvandrere som skiller seg ut er nyankomne som deltar i introduksjonsprogrammet for 
innvandrere. Introduksjonsprogrammet er et program som skal bidra til integrering, og omfatter 
norskkurs, opplæring i norske samfunnsforhold, og diverse tiltak for å øke sannsynlighet for at 
deltakerne kommer i arbeid. Programmet er obligatorisk, tilbys flyktninger og familiegjennforente 
innvandrere, skal være på heltid, og foregår over to år. Programmets utforming gjør det krevende 
å være sysselsatt samtidig som man deltar, og det er heller ikke meningen at deltakere skal måtte 
arbeide ved siden av for å forsørge seg. En liten andel deltar i arbeid som del av programmet, men 
det er lite tilrettelagt for og sjelden brukt som tiltak.15

Fordi det er et uttalt mål at deltakerne i programmet skal delta på heltid, og dermed ikke arbeide, 
er det naturlig å trekke denne gruppen ut av generelle analyser av innvandreres sysselsetting. Det er 
også relevant å se på hvordan endringer i antall deltakere i programmet påvirker den totale andelen 
sysselsatte i befolkningen. Figur 12 gjør det.

Figur 12: Utvikling i antall deltakere i introduksjonsprogrammet og denne gruppens andel av 
den totale befolkningen 15-74 år. Kilde SSB  

Figuren viser en klar økning i antall deltakere i programmet i 2016, etter hvert som flyktningene  
som kom høsten 2015 får sin sak ferdigbehandlet og blir bosatt og tilbys deltakelse i programmet. 
Denne gruppen utgjør totalt i overkant av 0,4 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år.
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Konjunkturer
Lange perioder med høy arbeidsledighet innebærer risiko for at noen i kjernegruppen av de yrkes-
aktive blir varig ekskludert. Det kan være personer som har en utdannelse som ikke lenger er  
relevant, eller personer som har vært så lenge ledige at deres kompetanse har forvitret. Unge som blir 
ledige over en lengre periode har større muligheter til å omstille seg med ny/oppdatert utdannelse 
enn personer i for eksempel 40-50 årene. 

I figur 13 sammenholdes utviklingen i yrkesdeltagelsen til kjernegruppen med veksten i syssel-
settingen, som er en indikator for konjunkturutviklingen16. Yrkesdeltagelsen til kjernegruppen er 
mindre påvirket av aldersforskyvninger enn det yrkesdeltagelsen samlet er. Figuren indikerer at 
yrkesdeltagelsen til kjernegruppen varierer med konjunktursvingningene. I perioder med sterk vekst 
i sysselsettingen, som i årene etter den norske bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet og under 
oljeprisboomen 2003-08, gikk yrkesdeltagelsen i kjernegruppen opp. Når sysselsettingsveksten 
svekkes, og til og med blir negativ, sklir yrkesdeltagelsen også ned. I de årene figuren omfatter, er det 
ingen tegn til at konjunkturnedganger har resultert i varige fall i yrkesdeltagelsen i kjernegruppen. 
Yrkesdeltagelsen har også kommet ganske raskt opp igjen når arbeidsmarkedet har bedret seg. 

Perioden etter 2008/9 skiller seg noe ut, noe som må sees i sammenheng med at norsk økonomi 
frem til da hadde opplevd en uvanlig sterk vekstperiode, som også bidro til en uvanlig høy yrkes-
deltagelse i kjernegruppen. Etter at yrkesdeltagelsen nådde en historisk topp i 2008/09, har den falt. 
Nedgangen var særlig sterk da finanskrisen forårsaket resesjon, med tilhørende fall i sysselsettingen, 
i 2009-10. Konjunkturoppgangen i 2011-13 ble ikke sterk nok til at yrkesdeltagelsen kom opp igjen, 
den flatet bare ut, før oljeprisfallet igjen svekket sysselsettingsveksten. Fra midten av 2012 har 
yrkesdeltagelsen i kjernegruppen trendet svakt ned.

 
Figur 13: Andel av befolkningen 25-54 år som er i arbeidsstyrken (AKU), og vekst i 

sysselsettingen fra samme kvartal året før.
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Man kan selvsagt ikke med sikkerhet si at yrkesdeltagelsen til kjernegruppen, og totalt, vil ta seg  
opp etterhvert som sysselsettingsveksten blir sterkere. Men ut fra hvordan det norske arbeids- 
markedet har oppført seg historisk, er det all grunn til å vente at det vil skje. I sine prognoser publisert 
i juni, anslår som nevnt både Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank at yrkesdeltagelsen tar seg noe 
opp i årene fremover, og kommer nær opp til det aldersnøytrale nivået vist i figur 6.17 Ingen av disse 
institusjonene venter noen sterk oppgang i yrkesdeltagelsen, noe som må sees i sammenheng med 
at aldersforskyvningen i befolkningen vil fortsette å trekke den underliggende yrkesdeltagelsen ned, 
og at veksten i norsk økonomi, inklusive sysselsettingsveksten, anslås å bli moderat.

Hvor viktig er de forskjellige faktorene?
Figur 14 oppsummerer anslag på betydningen av forskjellige faktorer for nedgangen i syssel- 
settingen. Beregninger vi har foretatt kan tyde på at med samme aldersfordeling som i 2008 
eller 2013, ville sysselsettingen i 2016 vært henholdsvis 1,4 og 0,5 prosentpoeng høyere gitt lik 
sysselsettingsandel for hver alder. Tilsvarende har økningen i andelen innvandrere siden 2008 og 
2013 gitt en reduksjon den totale sysselsettingsandelen på henholdsvis 0,3 og 0,1 prosentpoeng, og 
økningen i antall nyankomne innvandrere som går på introduksjonsprogram reduserer sysselsettingen 
med ytterligere 0,3 prosentpoeng i forhold til 2008 og 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2013. 
Disse beregningene må anses som illustrasjoner på betydningen av forskjellige demografiske 
endringer, heller enn presise anslag for effekten i arbeidsmarkedet av disse endringene. Endringer 
i antall personer i forskjellige grupper vil for eksempel også påvirke etterspørselen i økonomien, 
som igjen kan påvirke sysselsettingen i andre grupper. Slike effekter er det ikke tatt hensyn til. I sum 
antyder de at demografiske endringer isolert sett har bidratt til et fall i sysselsettingsandelen på 
knappe 1,9 prosentpoeng fra 2008 til 2016, som fordeler seg på et fall på 1,1 prosentpoeng fra 2008 
til 2013 og på 0,7 prosentpoeng fra 2013 til 2016. 

Figur 14: Sysselsettingsandel i aldersgruppen 15-74 år (AKU), og estimerte årsaker til endringer. 
Kilde SSB og Civita.
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På toppen av disse demografiske endringene har det vært endringer som helt eller i hovedsak 
knytter seg til endringer i konjunkturene (vist med skraverte felt i figuren). Økningen i andelen av 
befolkningen mellom 15-74 år som er arbeidsledig (utenom innvandrere og studenter for å unngå 
dobbelttelling) utgjør ett prosentpoeng siden 2008 og 0,6 prosentpoeng siden 2013. Dette er 
endringen i andelen som er registrert som arbeidsledige i Arbeidskraftsundersøkelsen til SSB, det vil 
si at de aktivt søker etter jobb. Her måles det som andel av hele befolkningen i alderen 15-74 år for 
å være sammenlignbart med de øvrige sysselsettingstallene som brukes. Ellers er det vanlig å måle 
arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken, noe som gir høyere prosenttall. Blant personer i 
utdanning har det vært en særlig stor nedgang i sysselsetning. Endringen i andelen studenter som 
er sysselsatt bidrar også med en nedgang i sysselsettingen på om lag ett prosentpoeng fra 2008 til 
2016, som fordeler seg på et halvt prosentpoeng fra 2008 til 2013 og et halvt prosentpoeng fra 2013 
til 2016. Det er naturlig å anta at større etterspørsel etter arbeidskraft når konjunkturene bedrer seg 
vil føre til at mange av de som nå er arbeidsledige eller studerer uten å jobbe ved siden av kommer i 
arbeid. Siden de som regnes som arbeidsledige per definisjon aktivt søker jobb, og de som er under 
utdanning formodentlig bedrer sine muligheter i arbeidsmarkeder, er det mindre risiko for at disse 
to gruppene blir stående varig uten arbeid.

Når man har tatt hensyn til demografiske og konjunkturelle endringer, så gjenstår det kun en ned-
gang på 0,2 prosentpoeng fra 2013 til 2016 som ikke er forklart. Siden nedgangskonjunkturer 
typisk gir seg utslag ikke bare i økt andel arbeidsledige, men også at noen i en periode går ut av 
arbeidsstyrken for å komme tilbake når det er bedre tider, er det sannsynlig at all endring fra 2013 
til 2016 kan forklares med konjunkturer og demografiske endringer. Ser man på nedgangen fra 2008 
til 2013 derimot, er det om lag 0,9 prosentpoeng som ikke kan forklares med de demografiske og 
konjunkturelle effektene vi har sett på. Totalt sett er det en nedgang på omtrent ett prosentpoeng 
fra 2008 til 2016 som ikke kan forklares av demografiske eller konjunkturelle endringer.

Konklusjon
Hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid er noe av det viktigste for vår velstand og velferd 
fremover. Ifølge Perspektivmeldingen vil en økning i den samlede arbeidsinnsatsen på 10 prosent i 
forhold til basisforløpet innen 2060 redusere inndekningsbehovet med rundt tre femtedeler.18  Dette 
er en endring i forhold til et basisforløp hvor demografiske endringer allerede er tatt hensyn til. Deler 
av en slik økning kan ta andre former enn økt sysselsettingsandel, for eksempel gjennom redusert 
sykefravær og mer heltidsarbeid. Likevel er behovene som er beskrevet i Perspektivmeldingen, ikke 
forenelige med en nedadgående trend i sysselsettingen. Det er derfor bekymringsfullt at det er 
en uforklart nedgang i sysselsetningen fra 2008 til 2016. At denne uforklarte endringen stort sett 
fant sted fra 2008 til 2013 og at det ikke er en tilsvarende uforklart nedgang mellom 2013 og 2016  
tilsier at den negative utviklingen kan ha stanset. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig. For det første må 
de som midlertidig ikke er sysselsatt på grunn av nedgang i konjunkturene, komme tilbake i arbeid 
etterhvert som økonomien bedrer seg. For det andre må nedgangen fra 2008 reverseres.

Beregningene i dette notatet tyder på at det ikke har vært noe ekstraordinært fall i sysselsetting 
de siste årene. Det er likevel grunn til fortsatt å følge nøye med på hvordan sysselsettingen utvikler 
seg fremover og styrke incentivene for økt arbeidsinnsats. Innvandring, særlig av flyktninger, bidrar  
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til lavere gjennomsnittlig sysselsettingsandel. Det er en stor utfordring, som må besvares gjennom 
en bedre integreringspolitikk, blant annet endringer i introduksjonsprogrammet, så det i større 
grad får innvandrere varig i jobb. Arbeidsinnvandring bidrar til fleksibilitet i arbeidsmarkedet, 
fordi flyttestrømmene tilpasser seg konjunktursituasjonen. Det er i hovedsak positivt for Norge. 
Arbeidsinnvandring kan også gi økt konkurranse i deler av arbeidsmarkedet og redussere syssel-
settingen blant de som er mest utsatt for denne konkurransen. Man bør derfor føre en politikk 
som sørger for at de positive konsekvensene av arbeidsinnvandring blir så store som mulig, mens 
de negative reduseres. Kompetanseheving blant utsatte norske arbeidstakere er et slikt tiltak. En 
aldrende befolkning fører naturlig til lavere sysselsettingsandel. Pensjonsreformen har vært viktig 
for å begrense den effekten, men er langt fra nok alene. Det er fortsatt et stort behov for tiltak som 
øker arbeidsdeltakelsen til eldre arbeidstakere, og som generelt bidrar til høyere sysselsetting.

FORFATTER: Notatet er skrevet av Steinar Juel og Haakon Riekeles, samfunnsøkonomer i Civita 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatterne på steinar@civita.no, haakon@civita.no eller civita@civita.no.
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8eSeehttps://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-
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og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk 
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heter/2012/vikarbyraer---en-vei-til-fast-jobb-for-ungdom.html 
12 SSB Rapporter 2014/37, Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning, av Tor Petter Bø og Åsne Vigran
13 Det er ikke tilfelle for alle grupper innvandrere. Innvandrere fra EU/EFTA, Nord-Amerika og New Zealand 

har høyere sysselsetting enn befolkningen eksklusive innvandrere. Det er på grunn av en annen alderssam-
mensetning, innenfor gruppen 15-74 år, med færre unge og klart færre eldre. Hvis man kun sammenligner 
innenfor aldersgruppen 20-66 år har også denne gruppen noe lavere sysselsetting. Enkelte undergrupper 
kan ha en sysselsettingsgrad på nivå eller høyere enn befolkningen for øvrig også når man korrigerer for 
alder. Uansett har innvandrere i sum lavere sysselsetting.

14 Se blant annet NOU 2017:2 Integrasjon og tillit, kap. 8 for en drøfting av konsekvenser innvandring kan ha 
for forskjellige grupper.

15 Se Civita-notat nr. 2 2016 Flyktninger og arbeid av Haakon Riekeles og Mathilde Fasting for en nærmere 
beskrivelse av introduksjonsprogrammet og muligheten for å arbeide ved siden av: https://www.civita.no/
publikasjon/nr-2-2016-flyktninger-og-arbeid 

16 Sysselsettingstallene er sesongkorrigert og hentet fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), mens tallene 
for yrkesdeltagelse er hentet fra Arbeidskraftsundersøkelsens (AKUs) kvartalsstatistikk. AKU- tallene ble 
endret noe i 2006, noe som gjør at tallene før og etter da kan avvik noe pga av definisjonsmessige forhold.

17 Økonomiske analyser 2/2017, tabellvedlegget ”Makroøkonomiske hovedstørrelser 2005-2020”, SSB. Figur 
3.22 i Pengepolitisk rapport 2/17, Norges Bank.

18 Meld. St. 29 (2016-2017) side 221
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