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Utviklingen på arbeidsmarkedet

SAmmENdRAg 
Etter at arbeidsledigheten begynte å stige i mai 2008 har ledigheten økt med om lag 35 000 personer, justert for sesong-
variasjoner. Ledigheten økte svært raskt fra september og gjennom vinteren, men veksten har avtatt i løpet av de siste fire 
månedene. Ved utgangen av august var 77 100 personer registrert som helt ledige. Det er særlig for yrker innen bygg og 
anlegg, industrien og for ingeniør- og ikt-fag at ledigheten har økt mye. Innen offentlig sektor er veksten mer moderat. 
 Tilgangen på nye arbeidssøkere har gått ned de siste månedene, mens arbeidssøkervarigheten har steget. Det er særlig 
antall ledige med arbeidssøkerperiode mellom 13 og 52 uker som har økt sterkt det siste året.
 Målt ved tilgangen på ledige stillinger, har etterspørselen etter arbeidskraft gått relativt lite ned i 2009, etter å ha falt 
kraftig gjennom 2008. Sysselsettingen har også holdt seg stabil, til tross for den sterke veksten i arbeidsledigheten. Ut-
viklingen i sysselsettingen er trolig påvirket av at mange bedrifter beholder arbeidskraft de strengt tatt ikke har behov for, 
i påvente av en ny konjunkturoppgang. Innen bygge- og anleggsnæringen og industrien har imidlertid sysselsettingen 
falt, og i andre kvartal var det 21 000 færre sysselsatte i disse næringene enn ett år tidligere. Denne nedgangen har blitt 
oppveid av sysselsettingsvekst innenfor offentlig sektor.
 Den økte arbeidsledigheten og reduserte sysselsettingen innen bygge- og anleggsnæringen og industrien har også gitt 
en sterk økning i ledigheten blant arbeidsinnvandrerne fra de nye EU-landene. Konjunkturnedgangen har også dempet 
veksten i antall arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene, og i årets sju første måneder ble det gitt om lag 40 prosent 
færre arbeidstillatelser til personer fra disse landene sammenlignet med samme periode i fjor.
 Den internasjonale økonomiske nedgangen er nå i ferd med å bremse opp. Det ser ut til å kunne bli en svak økonomisk 
vekst mot slutten av 2009 og i 2010, og vekstanslagene for de neste to år har blitt oppjustert for de aller fleste land. 
 Den ekspansive finans- og pengepolitikken som har blitt iverksatt i Norge ser ut til å ha dempet effektene av den glo-
bale finanskrisen, og nedgangen i den norske økonomien har hittil ikke vært så sterk som i euroområdet og USA. Etter å 
ha falt i ett år, ble det igjen positiv vekst i husholdningenes konsum i andre kvartal i år, og boligprisene har steget gjen-
nom året. Oljeinvesteringene er også rekordhøye og antas å holde seg høye også neste år.
 NAV forventer at sysselsettingen vil gå marginalt ned i 2009 og 2010. Som i tidligere lavkonjunkturer forventer NAV 
at yrkesdeltakelsen vil bli lavere det neste året, siden flere unge vil velge utdanning og flere eldre vil trekke seg ut av 
arbeidsmarkedet. På grunn av befolkningsveksten anslår NAV likevel at arbeidsstyrken vil øke med 14 000 personer i 
2009 og med 10 000 i 2010. Sammen med utsiktene om høyere aktivitetsnivå i andre halvår 2009 og gjennom 2010, for-
venter NAV at ledigheten vil fortsette å øke, men i et lavere tempo enn den gjorde i fjor høst og sist vinter. I gjennomsnitt 
for 2009 og 2010 anslår NAV at antallet registrerte ledige vil bli på henholdsvis 71 000 og 80 000, noe som tilsvarer 2,7 
og 3,1 prosent av arbeidsstyrken. På det meste regner NAV med at det vil være mellom 85 000 og 90 000 helt ledige i 
2010.

LEdIgHEtSVEkStEN AVtAR
Antall registrerte ledige har nesten fordoblet seg siden 
arbeidsledigheten begynte å øke i mai 2008. Etter en kraf-
tig stigning i fjor høst og gjennom vinteren har veksten i 
ledigheten bremset opp de siste fire månedene (se figur 1). 
I august ble det registrert 77 100 helt ledige hos NAV, noe 
som tilsvarer en ledighetsrate på 3,0 prosent. Ledigheten 
økte med 700 personer i løpet av august ifølge sesong-
justerte tall. Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrås 

arbeidskraftundersøkelse1 (AKU) at arbeidsledigheten 
holdt seg stabil i årets fem første måneder.
 Den reduserte veksten i ledigheten må sees i sammen-
heng med at tilgangen av ordinære arbeidssøkere har gått 
ned i den samme perioden. I tillegg har en økning i offent-
lig sysselsetting kompensert nedgangen i den private sek-
toren, slik at sysselsettingen har holdt seg stabil.

1 Tallene fra AKU er sesongjusterte tremåneders gjennomsnittstall.
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Figur 1: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, sum-
men av registrerte ledige og ordinære tiltaks-
deltakere, registrerte delvis ledige og arbeids-
ledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsen. 
Sesongjusterte tall. Januar 1999 – august 2009.

Kilde: nav og SSB

FæRRE SySSELSAttE I bygg og ANLEgg 
og INdUStRIEN 
Den sterke veksten i sysselsettingen som startet i 2005, har 
flatet ut i løpet av 2008 (se figur 2). Det siste året har ut-
viklingen i den samlede sysselsettingen vært stabil. Fra 
2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år økte sysselsettingen med 
5 000 personer. Dette er den laveste sysselsettingsveksten 
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i løpet av ett år siden 2. kvartal 2005. 
 I 2. kvartal i år var det 11 000 færre sysselsatte innen 
industrien enn i samme periode i fjor. Innen bygge- og 
anleggsvirksomhet har sysselsettingen falt med 10 000 i 
samme periode. Samtidig har det vært en økning i antall 
sysselsatte innen helse- og sosialtjenester på 23 000 perso-
ner. 
 Selv om den samlede utviklingen er stabil, har det blitt 
10 000 færre sysselsatte personer mellom 15 og 24 år fra 
2. kvartal i fjor til samme periode i år. Dette skyldes at 
arbeidsledigheten har steget mest for ungdom det siste 
året. I tillegg er det mange unge som trekker seg ut av 
arbeidsmarkedet til fordel for utdanning når etterspørselen 
etter arbeidskraft går ned. 
 Den samlede yrkesdeltakelsen blant menn har falt med 
0,8 prosentpoeng fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal i år, for 
kvinner har utviklingen i yrkesdeltakelsen vært stabil i 
perioden. I 2. kvartal var yrkesdeltakelsen 76,7 prosent 
blant menn og 70,4 prosent blant kvinner.

FæRRE NyE ARbEIdSSøkERE

Tilgangen av ordinære arbeidssøkere per virkedag begynte 
å øke i mai 2008. Etter en kraftig vekst i antall nye arbeids-
søkere mot slutten av 2008, har tilgangen flatet ut og gått 
noe ned i 2009. I august viste sesongjusterte tall at tilgang-
en av ordinære arbeidssøkere per virkedag holdt seg uen-
dret etter å ha gått ned i de tre foregående månedene (se 
figur 3). Tilgangen av nye arbeidssøkere ligger fremdeles 
på et høyt nivå og var i august 60 prosent høyere enn året før.
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Figur 2: 
Sysselsetting. Sesongjusterte tall. 
1 000 personer. Januar 1999 – juni 2009. 
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Figur 3: 
tilgang ledige stillinger per virkedag (stillinger 
utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på nav.
no eller meldt til NAV). tilgang ordinære arbeids-
søkere per virkedag. Sesongjusterte tall. trend. 
Januar 2001 – august 2009.    
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 I løpet av 2008 falt tilgangen av ledige stillinger per 
virkedag kraftig. Nedgangen har vært svakere i inne-
værende år. I løpet av august ble det registrert 21 prosent 
færre nye ledige stillinger enn året før. Nedgangen det siste 
året har vært sterkest innen ingeniør- og ikt-fag (-47 %), 
industriarbeid (-41 %), akademiske yrker (-35 %) og 
barne- og ungdomsarbeid (-35 %). Sammenlignet med i 
fjor har nedgangen vært lavest innenfor undervisning (-9 
%) og bygg og anlegg (-9 %), mens innenfor butikk- og 
salgs-arbeid har tilgangen av ledige stillinger gått opp med 
14 prosent.

økENdE ARbEIdSSøkERVARIgHEt

Den høye innstrømningen til ledigheten i andre halvår 
2008 ser vi også gjennom det økende antallet ledige med 
arbeidssøkervarighet under fire uker i den samme perioden 
(se figur 4). Samtidig som tilgangen av nye arbeidssøkere 
har gått noe ned i løpet av de siste månedene, har lavere 
etterspørsel etter arbeidskraft ført til en økning i arbeids-
søkervarigheten. Det er færre nykommere, men de som er 
ledige forblir det lengre enn før arbeidsledigheten begynte 
å øke.

 Antall ledige med arbeidssøkervarighet mellom 26 og 
51 uker har steget mest de siste månedene og var i august 
160 prosent høyere enn året før. Om lag en fjerdedel av de 
registrerte ledige hadde en arbeidssøkervarighet mellom 

26 og 51 uker i august. Antall langtidsledige2 har mer enn 
fordoblet seg på ett år og om lag 22 prosent av de reg-
istrerte ledige i august var langtidsledige, mot 18 prosent 
ett år tidligere.

StERkESt LEdIgHEtSVEkSt I PRIVAt 
SEktoR

Det siste året har ledigheten steget kraftig i yrker som er 
vanlige i privat sektor, se figur 5. Spesielt gjelder dette 
yrker innen bygg og anlegg, som i løpet av det siste året 
har hatt en betydelig nedgang i aktiviteten. Nedgangen 
innenfor denne næringen kommer etter flere år med sterk 
vekst. Ifølge tall fra SSB var igangsettingen av nye boliger 
40 prosent lavere i første halvår av 2009 sammenlignet 
med samme periode i 2007. En må tilbake til 2000 for å 
finne et tilsvarende lavt nivå på igangsettingen av nye boli-
ger.

 Også aktiviteten innenfor store deler av industrien har 
blitt sterkt redusert. Lavere råvarerepriser og sviktende 
etterspørsel fra utlandet på grunn av den internasjonale 
konjunkturnedgangen er viktige årsaker til dette. Fra juli 
2008 til juli 2009 falt industriproduksjonen 8,9 prosent 
ifølge SSB. Nedgangen i industriproduksjonen har ført til 
en sterk økning i antallet ledige industriarbeidere.  
 Tilbakegangen innenfor viktige næringer innen privat 

2 Langtidsledige er registrerte helt ledige som har hatt en sammenhengende 
ledighetsperiode på minst 26 uker, med mulighet for avbrudd av maksimum to 
ukers varighet.

Figur 4: 
Utviklingen i tolvmånedersendring i registrert 
ledighet fordelt etter arbeidssøkervarighet. 
Januar 2007 - august 2009.
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sektor som industrien og bygg og anlegg, fører også til at 
andre næringer og yrkesgrupper blir berørt. I det siste har 
ledigheten økt spesielt mye blant ingeniører, ikt-personell, 
meglere og konsulenter. Innenfor disse yrkesgruppene er 
imidlertid ledighetsnivået fremdeles lavt. 
 Sammenlignet med august 2008 har ledigheten økt for 
samtlige yrkesgrupper, som vist i figur 6. Økningen i antall 
registrerte helt ledige har vært størst blant personer med 
bakgrunn fra bygg og anlegg (157 %), ingeniør- og ikt-fag 
(131 %) og industri (110 %). I løpet av det siste året har 
ledigheten økt minst innenfor undervisning (13 %), helse, 
pleie og omsorgsarbeid (25 %) og barne- og ungdoms-
arbeid (32 %). Dette er yrkesgrupper som er vanlige innen 
offentlig sektor.
 Ledighetsraten er høyest innenfor yrkesgruppene indu-
stri og bygg og anlegg med henholdsvis 4,7 og 4,6 prosent. 
Lavest ledighet er det for ledere, undervisning og helse, 
pleie og omsorg med 1,2 prosent. 

LEdIgHEtEN økER I SAmtLIgE FyLkER 

I august steg ledigheten i alle fylker, se figur 7. Sammen-
lignet med august 2008 har veksten vært størst i Rogaland 
og Akershus, med en økning på henholdsvis 107 og 100 
prosent. Finnmark har hatt den laveste veksten med 8 pro-
sent. 
 Arbeidsledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og 
Rogaland med henholdsvis 2,1 og 2,2 prosent av arbeids-
styrken. De høyeste ledighetsratene er registrert i Oslo (3,9 
%), Finmark (3,8 %) og Østfold (3,6 %).

FLERE LEdIgE ARbEIdSINNVANdRERE

Ved utgangen av august var det registrert 4 200 helt 
arbeidsledige fra de nye EU-landene (EU12),3 en økning 
på 3 200 personer sammenlignet med august 2008. Den 
største gruppen arbeidsledige fra de nye EU-landene er 
polakker, fulgt av litauere og latviere. I alt var 3 200 perso-
ner med polsk statsborgerskap registrert som helt ledige 
ved utgangen av august. Tre av fire arbeidsledige fra EU12 
kommer altså fra Polen.  
 De fleste arbeidsinnvandrere fra EU12 arbeider innen 
bygge- og anleggsnæringen eller industrien. Nesten halv-
parten (48 %) tilhører disse næringene. I tillegg er 16 pro-
sent registrert med et arbeidsforhold innen formidling og 
utleie av arbeidskraft, og mange av disse arbeider også 
innen bygge- og anleggsnæringen eller industrien. Ned-
gangskonjunkturen det siste året har først og fremst ram-
met bygg og anlegg og industri, noe som forklarer den 
store økningen i antall ledige fra de nye EU-landene.
 Arbeidsledigheten øker også blant andre arbeidsinn-
vandrere. Etter polakker, utgjør svensker og tyskere de 
største gruppene blant ledige arbeidsinnvandrere. Ved 
utgangen av august var det registrert 1 300 helt ledige med 
svensk statsborgerskap, en økning på 700 personer fra 
august i fjor. Tilsvarende var det registrert 600 helt ledige 
tyskere, en økning på 350 personer i samme periode.
 Den store veksten i arbeidsinnvandring fra de nye EU-

3 Med EU12 menes de 12 nyeste medlemslandene i EU. Det vil si Polen, Li-
tauen, Slovakia, Latvia, Romania, Estland, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Slovenia, 
Malta og Kypros.
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Figur 7: 
Prosentvis endring i antall arbeidsledige etter 
fylke. August 2008- august 2009.
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Figur 6: 
Prosentvis endring i antall arbeidsledige etter 
yrkesbakgrunn. August 2008 – august 2009.

Kilde: nav



9

landene etter utvidelsen av EU i 2004 bidro i høy grad til å 
dempe stramheten i det norske arbeidsmarkedet. En sterk 
etterspørsel etter arbeidskraft, særlig innen bygg og anlegg 
og industrien, ble til dels dekket av arbeidsinnvandring fra 
de nye EU-landene. I 2008 endret situasjonen på arbeids-
markedet seg, og tilstrømningen av arbeidsinnvandrere fra 
EU12 avtok noe. Statistikk fra UDI viser at antallet nye 
arbeidstillatelser gikk ned i løpet av andre halvår i fjor. 
Denne utviklingen har fortsatt inn i 2009. For de første sju 
månedene i år har antallet nye arbeidstillatelser gått ned 
med nesten 60 prosent, og antallet fornyelser har falt med 
19 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.  
 Antall personer fra EU12 med gyldig arbeidstillatelse 
per 1. august er 62 800, eller 12 300 lavere enn samme 
tidspunkt i fjor.  I fjor økte antallet arbeidstillateleser fra 
EU12 med ca. 15 000 personer fra mai til august, i år er 
augusttallet på nivå med tallet for mai. Det er tydelig at 
nedgangskonjunkturen har virket dempende på veksten i 
antall arbeidsinnvandrere fra EU12, men nedgangen har 
hittil vært moderat. 

økt SykEFRAVæR bLANt mENN

I første kvartal 2009 var det totale sykefraværet på 7,7 pro-
sent, en relativ økning på 3,3 prosent sammenlignet med 
første kvartal 2008. Det var bare legemeldt sykefravær 
som økte, og bare i privat sektor (inkl. offentlig nærings-
virksomhet), mens offentlig sektor hadde en nedgang. 
Økningen i legemeldt fravær var størst i bygge- og anleggs-
næringen og primærnæringene med nær 14 prosent, og det 
var kun bergverksdrift og olje- og gassutvinning og under-
visning som fikk redusert fravær. Legemeldt sykefravær 
for menn økte med 7,6 prosent, mot bare 0,8 prosent for 
kvinner. Fraværet for menn økte i alle aldersgrupper. Blant 
kvinner over 45 år gikk fraværet ned, mens det økte blant 
kvinner under 45 år.
 Den svake økningen i sykefraværet som har vært hoved-
tendensen siden 2005, har altså fortsatt etter finanskrisen. 
Økningen kommer imidlertid nå særlig blant menn og i 
privat sektor, mens det tidligere var størst økning blant 
kvinner og i offentlig sektor. Selv om det er vanlig at syke-
fraværet varierer negativt med ledigheten, er det også tegn 
på at fraværene kan bli lengre særlig i den første fasen av 
konjunkturnedganger, muligens som en konsekvens av 
nedbemanninger. Det kan derfor ta noe tid fra konjunktur-
nedgangen starter til sykefraværet eventuelt går ned. Uan-
sett vil det være usikkerhet knyttet til utviklingen i syke-
fraværet i tiden framover, i og med at det var en beskjeden 
fraværsøkning i konjunkturoppgangen. Samtidig påvirkes 
sykefraværet også av en rekke andre faktorer, og det er 
derfor ikke sikkert det blir noen nedgang som følge av 
konjunkturnedgangen i det hele tatt.

 Ved utgangen av august var det registrert 87 800 perso-
ner med nedsatt arbeidsevne4 hos NAV. Dette er en økning 
på 7 000, eller 9 prosent, sammenlignet med samme tids-
punkt i fjor. Både økt tilgang av nye personer med nedsatt 
arbeidsevne og en økning i varigheten forklarer dette. En 
del av økningen skyldes at innføring av ny arbeidsmeto-
dikk i NAV fører til at flere brukere i NAV nå blir definert 
inn under begrepet nedsatt arbeidsevne.    
 Ved utgangen av juni 2009 var det 341 400 personer 
som mottok uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad, 
en økning på 1,7 prosent fra juni 2008. Selv om antallet 
uføretrygdede har økt, har andelen av befolkningen i alde-
ren 18-66 år som er uføretrygdet holdt seg stabil på 11,0 
prosent siden 2006. For kvinner har andelen økt svakt de 
siste to årene, mens den har gått litt ned for menn. For 
aldersgruppene under 50 år er uføreandelen stabil eller 
svakt økende, men i alle aldersgruppene over 50 år har 
andelen gått ned. Veksten i antall uføre ville vært lavere 
hvis det ikke hadde vært for ”forgubbingen” av befolknin-
gen i arbeidsfør alder, som skyldes de store fødselskullene 
i årene etter annen verdenskrig.  

UtVIkLINgEN INtERNASJoNALt

Både OECD og Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har 
nylig revidert sine vekstanslag for de neste to årene. Nyere 
data tyder på at nedgangen i økonomien er i ferd med å 
bremse opp, og begge institusjoner forventer at bunnen 
blir nådd i 2. halvår 2009. Samtidig kan en økonomisk 
oppgang starte før tidligere antatt. Utsiktene for 2010 er 
imidlertid en svak og langsom oppgang. Det er for de 
fremvoksende økonomiene at veksten vil ta seg raskest 
opp, mens veksten vil være svak innen euroområdet. 
 OECDs sammensatte ledende indikatorer, som forsøker 
å forutsi cirka seks måneder i forveien vendepunkter i den 
økonomiske aktiviteten, fortsatte å øke i juli og støtter 
anslaget om at en oppgang kan begynne i slutten av 2009. 
Disse prognosene innebærer en utflating i ledighetsvekst-
en. En fortsatt høy ledighetsrate forventes imidlertid å 
dempe veksten i det private forbruket.
 Bruttonasjonalproduktet i euroområdet falt med 0,1 
prosent fra første til andre kvartal, justert for sesongsving-
ninger. Det siste året har BNP gått ned med 4,7 prosent. 
Fallet i eksporten er imidlertid betydelig lavere nå enn i de 
foregående kvartalene, og det private forbruket økte svakt 
etter to kvartaler med nedgang. Nedgangen ser nå altså ut 
til å være i ferd med å bremse opp i eurosonen, og for noen 
land kan resesjonen være over. BNP økte med 0,3 prosent 

4 Fra og med januar 2009 er begrepet ”yrkeshemmet” erstattet av ”personer 
med nedsatt arbeidsevne”. 
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i 2. kvartal i både Frankrike og Tyskland, i begge tilfeller 
etter fire kvartaler på rad med nedgang. Økt privat konsum 
og økt nettoeksport var de viktigste bidragene til veksten. 
I Sverige var BNP uendret, mens i Nederland og Storbri-
tannia falt BNP med henholdsvis 0,9 prosent og 0,8 pro-
sent i 2. kvartal.
 Forskjellige forventningsindikatorer for euroområdet 
har forbedret seg den siste tiden, noe som tyder på at kon-
junkturnedgangen nærmer seg slutten. Arbeidsledigheten 
fortsetter imidlertid å stige i eurosonen. Sesongjusterte tall 
viser at ledighetsraten var på 9,5 prosent i juli, den høyeste 
raten på ti år. 
 I USA falt BNP med 0,3 prosent i andre kvartal, etter en 
nedgang på 1,6 prosent i første kvartal. Husholdningenes 
konsum har gått ned med 1,2 prosent det siste året, indus-
triproduksjonen har falt raskt og en del delstater må nå 
kutte i utgifter og sysselsetting på grunn av svak økonomi. 
Arbeidsledigheten steg til 9,7 prosent i august, 0,3 pro-
sentpoeng høyere enn i juli, mens sysselsettingen falt med 
216 000 personer, som er den laveste nedgangen på ett år. 
Forverringen på det amerikanske arbeidsmarkedet fortset-
ter altså, men i et lavere tempo enn det som var tilfellet i 
vinter.
 Det er også tegn til stabilisering i det amerikanske eien-
domsmarkedet, og boligprisene steg med 1,4 prosent fra 
mai til juni. Dette er den første økning siden begynnelsen 
av 2006. Salget av brukte boliger økte i juli for fjerde 
måned på rad, i tillegg til at salget av nye eneboliger steg 
med 9,6 prosent fra juni til juli. 

UtVIkLINgEN I NoRgE

Etter to kvartaler med nedgang økte bruttonasjonalproduk-
tet for Fastlands-Norge med 0,3 prosent i 2. kvartal 2009, 
ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Fastlands-BNP er likevel 1,9 prosent lavere enn i 2. kvartal 
2008. 
 En økning på to prosent i konsum i offentlig forvaltning 
bidro til veksten i 2. kvartal. Det samme gjorde det private 
forbruket, som økte med 0,6 prosent etter å ha falt siden 2. 
kvartal 2008. Sesongjusterte tall fra SSBs varekonsum-
indeks viser at husholdningenes varekonsum gikk opp 
også i juli. Den var 2,1 prosent høyere enn i juni og 1,8 
prosent høyere enn året før.  
 Investeringer i fastlandsøkonomien økte med 0,9 pro-
sent i andre kvartal, mens oljeinvesteringer gikk ned. 
Nivået på oljeinvesteringene er imidlertid fortsatt høyt his-
torisk sett. Husholdningenes boliginvesteringer gikk ned 
med 4,7 prosent i 2. kvartal, og har dermed falt i åtte kvar-
taler på rad.
 Produksjonen i bygge- og anleggsnæringen gikk ned for 
tredje kvartal på rad, men nedgangen på 0,8 prosent i 2. 

kvartal er lavere enn i de foregående kvartalene. Fore-
løpige tall for juni 2009 fra SSBs byggearealstatistikk 
viser at det er igangsatt 24,5 prosent færre nye boliger i 
løpet av det første halvåret enn i samme periode i fjor. 
Nedgangen i næringsbygg er noe mindre. Samtidig fortset-
ter boligprisene å øke og var i august 0,7 prosent høyere 
enn i juli, justert for sesongvariasjoner. Dette innebærer en 
økning på 4,6 prosent på ett år og boligprisene er nå like 
høye som på toppnivået i august 2007, målt i løpende pri-
ser.
 Industriproduksjonen var 8,9 prosent lavere i juli i år 
enn ett år tidligere, i følge SSBs produksjonsindeks. Det er 
særlig innen metallindustrien, papir- og papirvarein-
dustrien og annen verkstedindustri at produksjonen har 
falt, mens det har vært en vekst i produksjonen innen 
næringsmiddelindustrien og maskinindustrien. 
 De siste tre månedene er det særlig trelast- og trevarein-
dustrien som har hatt en positiv utvikling ifølge sesong-
korrigerte tall, men også produksjon av ikke-jernholdige 
metaller hadde en vekst i denne perioden etter en lang peri-
ode med fallende produksjon.
 Eksporten falt med 2,9 prosent fra 1. til 2. kvartal 2009. 
Den største nedgangen var innen skip, plattformer og fly, 
med 46 prosent lavere eksportvolum enn i 1. kvartal. Tall 
for utenrikshandelen for juli 2009 viser imidlertid at det 
har vært en økning i handelsbalansen på 39 prosent i for-
hold til juni. Økt eksportverdi av råolje har bidratt til opp-
gangen, men det har også vært økt eksportverdi av fisk, 
maskiner og transportmidler.
 Nasjonalregnskapstallene for 2. kvartal tyder på at pro-
duksjonsbunnen kan være nådd. Den ekspansive finans- 
og pengepolitikken som har blitt iverksatt i Norge ser ut til 
å ha dempet effektene av den globale finanskrisen, og ned-
gangen i den norske økonomien har hittil ikke vært så dyp 
som i euroområdet eller USA. 

UtVIkLINgEN FRAmoVER

Utviklingen i flere økonomiske indikatorer tyder på at den 
økonomiske veksten i de industrialiserte landene vil bli 
positiv i andre halvår i år. Veksten kommer imidlertid etter 
at den økonomiske aktiviteten har falt til svært lave nivåer. 
Med andre ord så er avstanden opp til tidligere produk-
sjonsnivå fremdeles meget stor. 
 Et stort usikkerhetsmoment er hvor sterk den øko-
nomiske veksten som nå er i emning vil bli. En studie fra 
OECD (2009) som ser på tidligere erfaringer med finans-
kriser, viser at slike kriser har medført en nedgang i nivået  
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på trend-BNP.5 Det framgår imidlertid av studien at vekst-
ratene i BNP etter hvert kommer tilbake på sitt gamle nivå. 
Dette tyder på at den økonomiske veksten kan være under 
trendveksten i en periode og at denne lavkonjunkturen kan 
bli langvarig.
 Norge er en liten og åpen økonomi som derfor vil være 
påvirket av den økonomiske utviklingen blant landets han-
delspartnere. Prognoser fra internasjonale analysebyråer 
viser at den nærmeste perioden vil være preget av lav glo-
bal vekst. OECD anslår at BNP i euroområdet vil gå ned 
med 3,9 prosent i inneværende år, mens det for neste år er 
ventet nullvekst. I USA er utviklingen i BNP forventet å 
bli på henholdsvis -2,8 og 0,9 prosent i 2009 og 2010. Til 
tross for at dette i historisk sammenheng er svært lave tall, 
er det en klar oppjustering fra tidligere anslag.  
 En stor del av usikkerheten rundt utviklingen framover 
er knyttet til utviklingen i USA. De kraftige penge- og 
finanspolitiske tiltakene ser ut til å ha effekt på den ameri-
kanske økonomien ved at de fleste økonomiske indikatorer 
nå peker oppover. Med en sterk økning i arbeidsledigheten 
er det likevel mest sannsynlig at vekstbidraget fra hushold-
ningene vil være liten i den nærmeste tiden. Økt nettoek-
sport, som de siste nasjonalregnskapstallene har vist, er 
trolig det som nå i første omgang kan bidra til at veksten i 
USA tar seg opp. I denne sammenheng er det viktig at land 
som Kina og India øker sin etterspørsel etter produkter 
produsert i utlandet.

Stabil sysselsetting
Norge har kommet gjennom nedgangskonjunkturen med 
et mindre produksjonsfall enn de fleste andre industriali-
serte land. Dette henger sammen med en relativt stor 
offentlig sektor med høy etterspørsel etter arbeidskraft og 
et høyt nivå på aktiviteten innenfor oljevirksomheten. Det 
private forbruket har også holdt seg oppe, noe som har 
gjort at aktiviteten innenfor handels- og servicenæringene 
ikke har hatt noen stor tilbakegang. I tillegg har krone-
kursen svekket seg betydelig, noe som sannsynligvis har 
bidratt til en mindre nedgang i eksporten sammenlignet 
med mange andre land.  
 Etter å ha falt siden begynnelsen av 2008 har det private 
konsumet vist en svak økning gjennom det siste halve året. 
En markant nedgang i rentene og bedrete jobbutsikter er 
sannsynligvis de viktigste årsakene til dette. 
 Ifølge anslag fra SSB ligger investeringsnivået innenfor 
industrien an til å bli 26 prosent lavere i 2009 enn i 2008. 
Innen bergverksdrift og kraftforsyning ser det imidlertid ut 

5	 Trend-BNP	er	definert	som	det	nivået	på	BNP	som	er	forenlig	med	stabil	
prisvekst.

til å bli en vekst i investeringene. For 2010 viser anslagene 
at investeringsnivået vil være uforandret. Det er særlig de 
mest eksportrettede næringene som reduserer investerin-
gene. Den sterke nedgangen i investeringene for inne-
værende år kommer etter flere år med en sterk kapasitets-
oppbygging i kjølvannet av sterk etterspørsel fra 
innenlandske og utenlandske markeder. Ettersom produk-
sjonen har falt kraftig siden i fjor har kapasitetsutnyttingen 
blitt lav. Et lavere investeringsnivå kommer dermed som 
en følge av at bedriftene nå ønsker å tilpasse virksomheten 
til en lavere etterspørsel.  
 Ifølge SSB ligger de planlagte investeringene innenfor 
olje- og gassvirksomheten an til å være på et høyt nivå 
også neste år. Vi legger til grunn at investeringene vil øke 
noe i 2009 for så å stabilisere seg i 2010. Dette vil føre til 
at aktiviteten innenfor leverandørindustrien vil være høy 
også i prognoseperioden. Usikkerheten rundt utviklingen 
framover i petroleumsnæringen er høy. Trolig er mange av 
de planlagte prosjektene avhengig av å ha en relativt høy 
oljepris for å være lønnsomme. 
 Vi forutsetter at statsbudsjettet for neste år, i tråd med 
handlingsregelen, blir lagt om i en mindre ekspansiv ret-
ning enn hva som har vært tilfelle for inneværende år. 
Dette forutsetter at økonomien ikke blir utsatt for nye 
uventede forstyrrelser.
 Det tar vanligvis et halvt til ett år før endringer i pro-
duksjonen for fullt slår ut i endringer i sysselsettingen. 
Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse har sysselsettingen 
siden i fjor høst falt svakt. Antall timeverk har imidlertid 
falt sterkere. Dette tyder på at mange bedrifter har beholdt 
en stor del av arbeidsstokken selv om produksjonen har 
gått ned. Redusert behov for arbeidskraft har i mange til-
feller blitt gjennomført ved mindre bruk av overtid og 
arbeidstidsreduksjoner. En annen viktig grunn til at sys-
selsettingen ikke har falt mer kan også være at bedriftene 
har kuttet ned på utbetaling av bonuser og lønn. Det kan 
også tenkes at mange bedrifter har beholdt ansatte som de 
nå strengt tatt ikke har behov for i påvente av en ny kon-
junkturoppgang. Dette kan sees i sammenheng med at 
mange arbeidsgivere i forrige høykonjunktur erfarte at det 
var vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. NAV 
forventer at sysselsettingen kun vil gå marginalt ned i 2009 
og 2010. 

økning i arbeidsstyrken
Det er ifølge SSBs befolkningsframskrivninger ventet at 
det vil være en vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder også 
i 2010. Det er særlig de yngste og eldste aldersgruppene 
som bidrar til denne veksten. Dette er to grupper som i 
tidligere nedgangskonjunkturer ofte har trukket seg ut av 
arbeidsmarkedet i form av tidligpensjonering eller utdan-
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ning. 
 Endringene i pensjonsreglene for 67- og 68-åringene 
som gjør det mulig å arbeide uten avkorting i pensjonen, 
gir sterkere incentiver til at eldre arbeidstakere skal utsette 
pensjoneringstidspunktet. Dette trekker isolert sett i ret-
ning av at flere eldre vil ønske å jobbe lengre i årene frem-
over. 
 Ifølge tall fra Samordna opptak, har det vært en sterk 
økning i antallet søknader til høyere utdanning. Dette, 
sammen med tall fra SSB som viser at yrkesfrekvensen 
blant de mellom 15-24 år ble redusert med 1,8 prosent-
poeng fra 2.kvartal 2008 til samme kvartal i år, indikerer 
også at mange unge nå velger utdanning framfor å søke 
arbeid.
 2008 var det første året siden 2003 at nettoinnvandrin-
gen av polakker var lavere enn foregående år. Samtidig 
viser sysselsettingstall at årsveksten i antallet sysselsatte 
polakker var lavere i 4. kvartal 2008 sammenlignet med 
tilsvarende periode året før. Dette tyder på at arbeidsinn-
vandringen til Norge er svært etterspørselsbestemt. Polen 
ser ut til å komme ut av nedgangskonjunkturen med et 
mindre produksjonsfall enn mange andre land i Øst-
Europa. NAV forventer på bakgrunn av dette at tilstrøm-
ningen av nye arbeidsinnvandrere vil fortsette å avta i 
prognoseperioden, samtidig som en del arbeidsinnvan-
drere vil vende hjem.  
 For 2009 og 2010 forventer NAV at tendensen til at flere 
yngre velger utdanning vil fortsette. Samtidig gjør økt 

arbeidsledighet at flere eldre vil kunne trekke seg ut av 
arbeidsstyrken. Dette fører til at antallet yrkesaktive som 
andel av befolkningen vil gå ned. På grunn av befolknings-
vekst forventer NAV at arbeidstyrken likevel vil øke med 
14 000 i 2009 og 10 000 i 2010. 

Fortsatt vekst i ledigheten
Gjennom høsten i fjor og vinteren i år økte ledigheten 
svært raskt. Fra august i fjor til april i år økte ledigheten 
med omtrent 30 000 personer. I de siste månedene har 
ledighetsveksten avtatt klart. Noe av dette skyldes en opp-
trapping av tiltaksnivået, og i prognosen legger vi til grunn 
at antallet tiltaksdeltakere vil øke noe også gjennom resten 
av 2009. 
 Vi venter at ledigheten gjennom prognoseperioden vil 
fortsette å øke, men i et langt lavere tempo enn den har 
gjort det siste året. Et etter hvert noe høyere aktivitetsnivå 
gjennom de gjenværende månedene av 2009 og 2010 
bidrar til å redusere ledighetsveksten. I gjennomsnitt for 
2009 og 2010 anslår vi at antallet registrerte ledige vil bli 
på henholdsvis 71 000 og 80 000, noe som tilsvarer 2,7 og 
3,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette innebærer at det vil 
være mellom 85 000 og 90 000 helt ledige på det meste i 
2010. NAVs prognose tilsier at den registrerte ledigheten i 
2010 blir lavere enn det den var på det høyeste i forrige 
konjunkturtilbakeslag i 2003.

Tabell 1: 
NAVs vurdering av gjennomsnittlige antall arbeidsledige i 2009 og 2010.  Faktiske tall for 2008.

 2008 2009 2010

Registrerte arbeidsledige(personer) 42 570 71 000 80 000
Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 1,7 % 2,7 % 3,1 %
Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 2,6 % 3,3 % 3,9 %

Tabell 2: 
Endringer i arbeidsstyrke, sysselsetting og arbeidsledige fra året før.

 2008 2009 2010

Arbeidsstyrke (AKU) 80 000 14 000 10 000
Sysselsetting (AKU) 76 000 -5 000 -5 000
AKU arbedsledige 4 000 19 000 15 000
Registrerte helt arbeidsledige -3 500 28 000 9 000
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Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år
av: Jon Petter noSSen og ola thune

SAmmENdRAg

Artikkelen analyserer utviklingen i sykefraværet for lønnstakere utenom arbeidsgiverperioden, altså utenom de første 16 
dagene av hvert fravær. I perioden 1989 til 2008 økte sykefraværet fra 9,6 til 11,7 dager per lønnstaker per år. Dette 
innebærer en økning på 22 prosent. For lønnstakere som hadde sykefravær utover arbeidsgiverperioden, økte gjennom-
snittlig antall fraværsdager fra 53,3 dager i 1989 til 63,4 dager i 2008. Dette tilsvarer en økning på 19 prosent. Andelen 
lønnstakere med sykefravær utover arbeidsgiverperioden økte derimot bare med tre prosent fra 18,0 prosent i 1989 til 
18,5 prosent i 2008.
 Det er stort sett kvinners sykefravær som har økt; for kvinner var økningen på 36 prosent, for menn fire prosent. I 1989 
hadde kvinner 35 prosent høyere sykefravær enn menn, i 2008 var forskjellen hele 77 prosent. Det er særlig andelen 
lønnstakere med sykefravær som er høyere for kvinner, mens forskjellen er mindre når det gjelder gjennomsnittlig antall 
fraværsdager.
 Økningen i sykefraværet har vært størst for aldersgruppene 30-39 år og 40-49 år. Aldersgruppen over 60 år har der-
imot fått redusert fravær. Gruppen 16-29 år hadde en redusert andel med fravær, men økning i gjennomsnittlig antall 
fraværsdager. Det er betydelig variasjon i sykefraværet etter fylke, og nivåforskjellene opprettholdes i stor grad over 
tid. 
 Fra 1994 til 2008 var økningen sterkest for lettere psykiske lidelser og allmenne/uspesifiserte diagnoser, men også 
svangerskapssykdommer, angst og depressive lidelser, sykdommer i nervesystemet og sykdommer i fordøyelsesorganene 
økte betydelig.
 Drøftingen av forhold som kan forklare utviklingen legger vekt på følgende:
 • Nedgangen i sykefraværet i 1988-1993 var trolig i all hovedsak en følge av konjunkturnedgangen i perioden,   
  mens nedgangen fra 1993 til 1994 trolig skyldes innstramminger i regelverket for sykepenger.
 • Den kraftige økningen i 1994-2003 kan bare delvis forklares med konjunkturoppgangen fram til 1999 og aldring   
  av arbeidsstyrken. Økt bruk av aktiv sykmelding, økt omstilling i arbeidslivet og bedret tilgang på allmennleger i   
  kombinasjon med innføring av fastlegeordningen kan også ha medvirket.
 • Den brå nedgangen i 2003-2005 skyldes trolig i all hovedsak endringer i fastlegenes sykmeldingspraksis som 
  følge av nye regler for sykmelding fra juli 2004. Konjunkturene kan ha bidratt noe til nedgangen fra 2003 
  til 2004, men ikke fra 2004 til 2005.
 • Den svake økningen i 2005-2008 skyldes trolig konjunkturoppgangen. Økningen kan ha blitt dempet av 
  forsinkede effekter av 2004-reformen og (midlertidig) av mediestøy om sykepengeordningen høsten 2006. Det 
  er også mulig at økt bruk av gradert sykmelding har bidratt til en økning i gjennomsnittlig antall fraværsdager.

 Arbeid og velferd Nr 3 // 2009

INNLEdNINg
Hvert kvartal presenteres ny sykefraværsstatistikk fra NAV 
og SSB. Endringer i sykefraværet i forhold til tidligere år 
får stor oppmerksomhet i media, selv om endringene ofte 
er små. Siden den offisielle sykefraværsstatistikken bare 
går tilbake til 2. kvartal 2000, gir den et begrenset grunn-
lag for å se svingningene i sykefraværet over tid i perspek-
tiv. Formålet med artikkelen er derfor å analysere utviklin-
gen i sykefraværet over en noe lengre, sammenhengende 

tidsperiode.1 Datagrunnlaget er NAVs statistikk over syke-
penger betalt av folketrygden i årene 1989-2008. På samme 
måte som i den offisielle sykefraværsstatistikken vil vi 
begrense oss til lønnstakere, og dermed sykefravær utover 
arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager.

1		 De	fleste	tidligere	analyser	av	utviklingen	i	sykefraværet	har	tatt	utgangspunkt	
i	kortere	tidsserier	eller	statistikk	over	ansatte	i	NHO-bedrifter	(Ose	m.fl.,	2006).
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datagrunnlag
Data er hentet fra NAVs sykepengeregister, som er basert 
på folketrygdens utbetalinger av sykepenger fra 1989. I 
registeret er sykefraværet periodisert på tidspunktet for 
utbetaling av sykepenger, selv om det også inneholder 
start- og sluttdatoer for fraværet. I artikkelen har vi holdt 
oss til denne periodiseringen, og vi benytter kun årsdata.
 Sykepengeregisteret inneholder en inndeling etter 
konto som angir om den sykmeldte er arbeidstaker, 
arbeidsledig eller selvstendig næringsdrivende (med 
undergrupper). I artikkelen begrenser vi oss til kontoene 
for arbeidstakere. Registeret omfatter ikke de særskilte 
refusjonsordningene for sykepenger i arbeidsgiverperio-
den (kronisk syke mv.).
 Kjennetegn som finnes i registeret er blant annet 
kjønn, alder, fylke, diagnose, inntekt (inntil 6 ganger fol-
ketrygdens grunnbeløp), og om det har vært gitt graderte 
sykepenger eller aktiv sykmelding.

Sentrale begreper i sykepengestatistikken
•  Sykepengedager: Antall fraværsdager utenom   
 arbeidsgiverperioden (vanlige arbeidsdager uten   
 korreksjon for stillingsandel eller gradert syke-
 fravær)
• Sykepengetilfelle: Alt sykefravær for en gitt person  
 med samme startdato (utenom arbeidsgiver-
 perioden)
• Antall personer som har mottatt sykepenger 
 (utenom arbeidsgiverperioden)
 
 Hver av disse størrelsene bør ideelt sees i forhold til 
hvor mange personer/arbeidstakere som er omfattet av 
ordningen, og dermed potensielt kan motta sykepenger. 
Et slikt register finnes dessverre ikke. Vi har i stedet valgt 
å bruke antall lønnstakere ifølge SSB som grunnlag. Vi tar 
derfor bare med sykefravær som gjelder utbetalinger til 
arbeidstakere. Metoden har en svakhet i at teller og nev-
ner ikke er avgrenset på nøyaktig samme måte. Blant 
annet er antall lønnstakere i nevneren et gjennomsnitt for 
alle kvartaler med utgangspunkt i tall per en gitt dato i 
hvert kvartal, mens telleren inneholder alle som har mot-
tatt sykepenger uansett hvor lang tid av året de har hatt 
sykepengerettigheter som arbeidstakere. Det antas at slike 
unøyaktigheter ikke vil ha særlig betydning når vi ser på 
utviklingen over tid.
 Antall sykepengedager dekomponeres ofte i antall 
sykepengetilfeller og antall sykepengedager per tilfelle. 
På grunn av brudd i tidsserien når det gjelder hva som er 
registrert som et sykepengetilfelle, har vi i stedet valgt å 
dekomponere i andelen lønnstakere som har mottatt syke
penger og antall sykepengedager per lønnstaker med 
sykepenger. Siden de aller fleste personer med sykepen-
ger fra folketrygden bare har ett sykepengetilfelle i året, 

vil denne metoden gi små avvik i forhold til å bruke antall 
tilfeller, samtidig som vi unngår den nevnte feilkilden. Vi 
har valgt å telle med alle personer som har mottatt syke-
penger det enkelte år, slik at når et sykepengetilfelle strek-
ker seg over et årsskifte vil personen bli telt med to gan-
ger.

Størrelsen vi benytter i artikkelen blir dermed:
• Antall sykepengedager utenom arbeidsgiverperio  
 den per lønnstaker.
• Andel lønnstakere som har mottatt sykepenger   
 utenom arbeidsgiverperioden – betegnes som 
 ”andelen med fravær”.
• Antall sykepengedager utenom arbeidsgiverperioden  
 per lønnstaker som har mottatt sykepenger – betegnes  
 som ”gjennomsnittlig antall fraværsdager”.

korreksjon for brudd i statistikken
Vi har i datamaterialet korrigert for enkelte brudd i statis-
tikken. Fra 1. april 1989 ble maksimal periode med syke-
penger fra folketrygden redusert fra 52 til 50 uker. 
1989-tallene er skjønnsmessig justert for effekten av at 
denne regelendringen kom midt i kalenderåret. Videre ble 
arbeidsgiverperioden fra 1. april 1998 utvidet fra 14 til 16 
kalenderdager. Våre beregninger viser at antall sykepen-
gedager per lønnstaker i årene før dette ville vært ca. tre 
prosent lavere hvis arbeidsgiverperioden hadde vært den 
samme da som nå. Vi har nedjustert tallene for 1989-1998 
ut fra dette.2 Endelig ble ikke statsansatte registrert i syke-
pengeregisteret før 1. januar 2000, siden det tidligere var 
en egen sentral oppgjørsordning for statsansatte. Siden 
statsansattes sykefravær per lønnstaker var lavere i 2000 
enn blant øvrige lønnstakere, gikk antall sykepengedager 
per lønnstaker ned som følge av denne endringen. For å 
korrigere for dette beregnet vi for årene før 2000 først 
antall sykepengedager per lønnstaker utenom statsansatte, 
og nedjusterte deretter tallene med utgangspunkt i den 
prosentvise forskjellen i fraværet per lønnstaker med og 
uten statsansatte i 2000.3

2  Vi har brukt samme nedjusteringsfaktor for kvinner og menn og har 
forutsatt	at	hele	endringen	slo	ut	i	gjennomsnittlig	antall	fraværsdager,	
siden	effekten	på	andelen	med	fravær	antas	å	ha	vært	liten	(det	er	rela-
tivt	få	15-	og	16-dagers	tilfeller).
3  Ved justeringen er det tatt skjønnsmessig hensyn til at Telenor, NSB 
og Posten, som sluttet å følge den sentrale oppgjørsordningen på et 
tidligere tidspunkt enn andre statsansatte, hadde et relativt høyt sykefra-
vær.	Korreksjonen	er	gjort	separat	for	kvinner	og	menn.	Det	er	forutsatt	
at	gjennomsnittlig	antall	fraværsdager	ikke	ble	påvirket,	dvs.	at	hele	
endringen	slo	ut	i	andelen	med	fravær.
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Sykepengestatistikken omfatter ikke fravær under 16 dager 
(verken egenmeldt eller legemeldt). Den tar heller ikke 
hensyn til stillingsandel eller gradert sykefravær, og er 
unøyaktig periodisert (se Datagrunnlag). Man kan derfor 
stille spørsmål ved hvor representativ statistikken er i for-
hold til det totale sykefraværet. En sammenligning av 
sykepengestatistikken og sykefraværsstatistikken for 
2001-2008 viser imidlertid at antall sykepengedager per 
lønnstaker og sykefraværsprosenten (både total og lege-
meldt) i all hovedsak har hatt samme forløp. Vi antar der-
for at sykepengestatistikken generelt gir en god beskrivelse 
av utviklingen i sykefraværet over tid.4

HoVEdtREkk VEd UtVIkLINgEN

Analysen som følger er som nevnt begrenset til sykefravæ-
ret utover arbeidsgiverperioden. Vi vil likevel for enkel-
hets skyld bruke betegnelsen ”sykefraværet”, som her 
defineres lik antall sykepengedager utenom arbeidsgiver-
perioden per lønnstaker per kalenderår.
 Vi vil også dekomponere sykefraværet i henholdsvis 
andelen lønnstakere som har mottatt sykepenger utenom 
arbeidsgiverperioden, som omtales som ”andelen med fra-
vær”, og antall sykepengedager utenom arbeidsgiverperio-
den per lønnstaker som har mottatt sykepenger, som beteg-
nes som ”gjennomsnittlig antall fraværsdager”.

kvinners sykefravær øker relativt til menns
Figur 1 viser utviklingen i antall sykepengedager per 
lønnstaker (heltrukne linjer). Vi ser at hovedtrekkene i 
utviklingen i stor grad har vært den samme for kvinner og 
menn. For både kvinner og menn var det en nedgang i 
sykefraværet fram til midten av 1990-årene, og deretter en 
kraftig og langvarig økning fram til 2003. I 2004 og 2005 
gikk sykefraværet betydelig ned, mens det deretter ser ut 
til å ha vært en svakt økende tendens.
 Perioden sett under ett økte sykefraværet fra 9,6 syke-
pengedager per lønnstaker i 1989 til 11,7 i 2008, en økning 
på 23 prosent. Sykefraværet for kvinner har vist en klart 
stigende trend gjennom 20-årsperioden som helhet, mens 
dette ikke har vært tilfelle for menn. Kjønnsforskjellen i 
sykefraværet økte dermed betydelig i perioden.
 I 2008 hadde kvinner et fravær på 15,2 sykepengedager 
per lønnstaker, mot 11,1 dager i 1989. Dette innebærer en 
økning på 37 prosent. For menn var det en økning på kun 
fire prosent fra 8,2 til 8,6 dager per lønnstaker. I 2008 

4  Sykepengestatistikken har også den fordel at den ikke påvirkes av substitusjon 
mellom	legemeldt	og	egenmeldt	fravær.

hadde kvinner dermed 77 prosent høyere sykefravær 
utover arbeidsgiverperioden enn menn, mens forskjellen 
var på ”bare” 35 prosent i 1989 (figur 2). Vi ser at forskjel-
len økte særlig i periodene 1991-1995 og 2003-2006.

Figur 1: 
Antall sykepengedager utenom arbeidsgiver-
perioden per lønnstaker (venstre akse), og 
registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere 
i prosent av antall yrkesaktive (høyre akse),
i alt og etter kjønn. 1989-2008

Kilde: nav, SSB

Figur 2: 
kvinners sykefravær relativt til menns (menn=100 
%), beregnet med utgangspunkt i antall syke-
pengedager utenom arbeidsgiverperioden per 
lønnstaker. 1989-2008

Kilde: nav, SSB

gjennomsnittlig antall fraværsdager          
har økt mest

Figur 3 viser uviklingen i andelen med fravær (andelen 
lønnstakere med sykefravær utenom arbeidsgiverperio-
den) og gjennomsnittlig antall fraværsdager (antall syke-
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pengedager utenom arbeidsgiverperioden per lønnstaker 
med sykepenger) for begge kjønn samlet. Vi ser at de to 
komponentene i forholdsvis stor grad har hatt den samme 
utviklingen over tid, selv om andelen med fravær har 
svingt noe mer enn gjennomsnittlig antall fraværsdager. 
Dette kan henge sammen med at varigheten av et syke-
pengetilfelle er ”sensurert” i begge ender. Med det menes 
at varigheten av et tilfelle ikke kan øke utover 365 dager 
(maksimal sykepengeperiode), og ikke kan synke under 16 
dager fordi det da ikke utløser sykepenger fra NAV og der-
med ikke kommer med i statistikken. Tar vi hensyn til 
dette, tyder figur 3 på at de kort- eller mellomlangsiktige 
drivkreftene i utviklingen virker om lag like sterkt inn på 
sykeandelen med fravær og varigheten.

Figur 3: 
Andel lønnstakere som har mottatt sykepenger 
utenom arbeidsgiverperioden (venstre akse) og 
gjennomsnittlig antall sykepengedager per lønns-
taker med sykepenger utenom arbeidsgiver-
perioden (høyre akse). 1989-2008

Kilde: nav, SSB

Vi ser imidlertid også her klare forskjeller i den langsiktige 
trenden: Andelen med fravær økte i perioden sett under ett 
fra 18,0 til 18,5 prosent, som tilsvarer en økning på tre 
prosent, mens gjennomsnittlig antall fraværsdager økte fra 
53,2 til 63,4 dager, en økning på 19 prosent. Det er altså i 
all hovedsak varigheten som har økt i løpet av 20-årsperio-
den, mens andelen med fravær er nesten uendret.

Andelen med fravær redusert for menn,   
økt for kvinner
Figur 4 viser utviklingen etter kjønn og dekomponert i 
andelen med fravær og gjennomsnittlig antall fraværs-
dager. Igjen ser vi at de mellomlangsiktige svingningene 
er relativt like for kvinner og menn, selv om den langsik-

tige trenden er forskjellig. Andelen med fravær har i hele 
perioden vært betydelig høyere blant kvinner enn menn. 
Gjennomsnittlig antall fraværsdager var derimot noe høy-
ere for menn ved begynnelsen av perioden, mens det var 
omvendt i 2008.
 Ser vi på utviklingen gjennom 20-årsperioden som hel-
het, økte andelen med fravær for kvinner med 11 prosent, 
mens den gikk ned med ni prosent for menn. Gjennom-
snittlig antall fraværsdager økte med 23 prosent for kvin-
ner og 14 prosent for menn. Vi ser altså at både andelen 
med fravær og gjennomsnittlig antall fraværsdager har økt 
for kvinner relativt til menn, men forskjellen er størst for 
andelen med fravær.

Figur 4: 
Andel lønnstakere som har mottatt sykepenger 
utenom arbeidsgiverperioden (venstre akse) og 
gjennomsnittlig antall sykepengedager per lønns-
taker med sykepenger utenom arbeidsgiver-
perioden (høyre akse), etter kjønn. 1989-2008

Kilde: nav, SSB

Størst fraværsøkning mellom 30 og 50 år
Siden vi ikke har tilgang på antall lønnstakere fordelt etter 
alder5 eller fylke, har vi her summert sykefraværet for 
lønnstakere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsledige 
og beregnet antall sykepengedager utenom arbeidsgiver-
perioden per yrkesaktiv. Tallene blir da ikke helt sammen-
lignbare med tallene i resten av artikkelen, men siden 
lønnstakerne utgjør størstedelen av de yrkesaktive, antar vi 
at utviklingen over tid i stor grad vil være sammenlign-
bar.6

5 SSB publiserer kun en meget grov aldersfordeling.
6	 Her	er	tallene	ikke	korrigert	for	brudd	(se	Korreksjon	for	brudd	i	statistikken).	
Kurvene	i	figur	5	og	7	viser	dermed	kunstig	høye	tall	før	2000,	men	det	antas	å	
ha liten betydning i forhold til fordelingen etter alder og fylke.
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 For 20-årsperioden sett under ett har økningen i syke-
fraværet vært størst for yrkesaktive i 30-årene (figur 5). 
Også aldersgruppen 40-49 år har hatt betydelig vekst, 
mens gruppen over 60 år har fått redusert fravær. De kort-
siktige svingningene ser derimot ut til å være nokså uav-
hengige av alder. Gruppen over 60 år skiller seg noe ut, 
men denne gruppen har relativt få yrkesaktive. Når vi ser 
på utviklingen i kvinners fravær relativt til menns (figur 6), 
viser det seg at det særlig er kvinner i aldersgruppene 
30-39 år og over 60 år som har hatt sterkere vekst enn 
menn. For gruppen 30-39 år kan en forklaring være at 
kvinner får barn i høyere alder enn det som var vanlig før. 
Den sterke økningen blant kvinner i 30-årene har også ført 

til at de i 2008 har et høyere fraværsnivå enn kvinner i 
40-årene. For øvrig ser vi at sykefraværet øker med alde-
ren for begge kjønn (noe som ikke behøver å være tilfelle 
for arbeidsgiverperioden). Bakgrunnsdataene viser stort 
sett det samme bildet for andelen med fravær, mens gjen-
nomsnittlig antall fraværsdager har økt mest i de to yngste 
aldersgruppene, og i noe mindre grad blant 40-49 årin-
gene.

Størst økning i fraværet i østfold, Hedmark 
og Nord-trøndelag
Figur 7a og 7b viser utviklingen i sykefraværet for yrkes-
aktive etter fylke (her har vi ikke pålitelige tall før 1998). 
Vi ser at det er betydelige nivåforskjeller mellom fylkene 
som i stor grad opprettholdes over tid. Utviklingen på mel-
lomlang sikt varierer derfor relativt lite fra fylke til fylke, 
selv om det er enkelte mindre avvik. Når vi ser på den 
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langsiktige trenden, varierer økningen i 10-årsperioden 
som helhet fra 1-3 prosent i Aust-Agder, Vest-Agder og 
Oslo til 19-20 prosent i Østfold, Hedmark og Nord-Trøn-
delag.

Størst vekst i lettere psykiske lidelser og 
allmenne/uspesifiserte diagnoser
Sykefraværet kan også fordeles på diagnosegrupper (her 
har vi bare data tilbake til 1994). Vi kan da ikke gi tall per 
lønnstaker, siden det bare er de sykmeldte som kan forde-
les på diagnose.7 Det framgår av figur 8a og 8b at det er 
betydelige forskjeller i utviklingen over tid mellom diag-
nosegruppene. For lettere psykiske lidelser og allmenne/
uspesifiserte diagnoser har det vært en meget sterk økning 

7 Heller ikke her er tallene korrigert for brudd. Det antas at dette har liten 
betydning for diagnosefordelingen.

i perioden som helhet. Også for svangerskapssykdommer, 
angst og depressive lidelser, sykdommer i nervesystemet 
og sykdommer i fordøyelsesorganene var økningen be-
tydelig, mens rygglidelser, hjerte- og karsykdommer, andre 
lidelser og andre psykiske lidelser hadde beskjeden vekst.

HVoRdAN kAN UtVIkLINgEN FoRkLARES?

I denne delen av artikkelen vil vi drøfte en del forhold som 
kan ha hatt betydning for utviklingen i det aggregerte 
sykefraværet. Det er for det første ofte observert en positiv 
samvariasjon mellom sykefraværet og konjunkturene, det 
vil i praksis si en negativ samvariasjon mellom sykefravæ-
ret og ledighetsraten (Nossen, 2008). Av figur 1 ser vi at 
denne samvariasjonen var særlig tydelig i sykepengestati-
stikken i perioden 1989-2000, mens den i tiden etterpå 
bare kan observeres i kortere perioder. Det ser også ut til å 
være en tendens til at topp- og bunnpunkter for sykefravæ-
ret har et års etterslep i forhold til bunn- og toppunkter for 
ledigheten. Det vil være noe etterslep i utbetalingen av 
sykepenger i forhold til tidspunktet for sykefraværet (se 
Datagrunnlag), og det kan tenkes at ledigheten har en for-
sinket påvirkning på arbeidstakernes helsetilstand og/eller 
sykmeldingsatferd. Imidlertid har mange studier på indi-
vidnivå påvist en negativ effekt av ledigheten på sykefra-
været uten at det er modellert noe etterslep (se for eksem-
pel Askildsen m.fl., 2005; Nordberg og Røed, 2009). Vi 
forventer derfor ikke at det er noe generelt etterslep i syke-
fraværet i forhold til ledigheten, men vil forsøke å forklare 
etterslepet i topp- og bunnpunkter på andre måter.
 I analysen som følger forutsettes det at det er en negativ 
sammenheng mellom svingningene i ledigheten og syke-
fraværet, og at styrken i sammenhengen er stabil over tid. 
Vi vil ikke drøfte mulige årsaker til samvariasjonen her (se 
eventuelt Nossen, 2008).
 2008 var et bunnpunkt for ledigheten, mens 1989 var to 
år etter et bunnpunkt. Sykefraværet gikk imidlertid opp fra 
1987 til 1988 og ned fra 1988 til 1989, slik at nivået var 
uendret fra 1987 til 1989 (Rikstrygdeverket, 1997). At 
1989 og 2008 tilhører ulike faser i konjunktursyklusen ser 
derfor ikke ut til å kunne forklare noe av endringen i syke-
fraværet i 20-årsperioden som helhet. Vi har sett noen 
langsiktige trender i datamaterialet: Økt sykefravær for 
kvinner, økning i enkelte diagnosegrupper som lettere psy-
kiske lidelser og allmenne/uspesifiserte diagnoser, og 
større økning i gjennomsnittlig antall fraværsdager enn i 
andelen med fravær. Det er vanskelig å gi noen forklaring 
på slike trender ut fra registerdata. Mange ulike forhold 
kan ha betydning for den langsiktige utviklingen i sykefra-
været, som endringer i befolkningens aldersstruktur, 
fysiske og psykiske helsetilstand og utdanningsnivå, 
yrkesdeltakelse, yrkesstruktur, ansettelses- og arbeidsfor-
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hold, helserelatert atferd, familiesituasjon og normer og 
holdninger. En svensk studie, basert på individiddata, av 
en del slike faktorer sammenligner sykefravær over 60 
dager i slutten av 1980-årene og i 2002. Dette var en peri-
ode med kraftig økning i kvinners sykefravær relativt til 
menns også i Sverige. De finner at langtidsfraværet for 
kvinner i stigende grad er konsentrert om fast ansatte i 
offentlig sektor, og at økningen for kvinner relativt til 
menn henger sammen med at en økende andel kvinner 
opplever å ha en jobb med høye krav, samtidig som risi-
koen for at høye krav fører til langtidsfravær for kvinner 
har økt. En god del av økningen blir likevel stående ufor-
klart (Lidwall m.fl., 2009).
 Vi vil nå drøfte mulige faktorer bak den mer kort- eller 
mellomlangsiktige utviklingen, og deler derfor perioden vi 
har sett på inn i tre delperioder.

1989-1994: Nedgang i sykefraværet

I denne delperioden gikk sykefraværet utenom arbeidsgi-
verperioden ned med 1,4 dager per lønnstaker for kvinner 
og 1,8 dager for menn (jf. figur 1). Det var særlig andelen 
med fravær som gikk ned (-10% for kvinner, -17% for 
menn), mens gjennomsnittlig antall fraværsdager først 
økte fram til 1991, og gikk beskjedent ned totalt sett (-3% 
for kvinner, -6% for menn).
 Empiriske studier tyder på at den sterke konjunkturned-
gangen i perioden er den viktigste forklaringen på nedgan-
gen (Dyrstad og Ose, 2002; Askildsen m.fl., 2005). Ledig-
heten økte i delperioden fram til det høyeste nivået i 

etterkrigstiden i 1993 (jf. figur 1),8 mens sykefraværet 
nådde et bunnpunkt i 1994. Dette etterslepet kan henge 
sammen med endringer i regelverket for sykepenger fra 1. 
juli 1993. Det ble presisert at arbeidsuførhet som kun skyl-
des sosiale, økonomiske og andre livsproblemer ikke gir 
rett til sykepenger, og det ble innført et eget 12-ukers ved-
tak om fortsatt rett til sykepenger og sanksjonsmulighet 
overfor personer som ikke tar i mot tilbud om behandling, 
rehabilitering eller yrkesrettet attføring. Disse endringene 
hadde trolig en negativ effekt på sykefraværet i siste halv-
del av 1993 og 1994 (Lien, 2007).
 Et spørsmål er hvorfor gjennomsnittlig antall fraværs-
dager først gikk opp, og gikk beskjedent ned i delperioden 
som helhet. En mulig forklaring er at den sterke lavkon-
junkturen i perioden kan ha ført til økt utstøting til uføre-
pensjon i forbindelse med nedbemanning. Personene det 
gjelder vil da være sykmeldt i inntil et år fram til syke-
pengerettighetene er oppbrukt, noe som kan trekke opp 
gjennomsnittlig antall fraværsdager. Dette støttes av at 
andelen av avsluttede sykepengetilfeller som nådde maksi-
mal varighet, for arbeidstakere økte fra 3,6 prosent i 1987 
til 6,7 prosent i 1991 (Rikstrygdeverket, 1989 og 1992).9 
Alternativt kan det tenkes å henge sammen med at andelen 
sykmeldte med gradert sykmelding økte kraftig i delperio-
den (figur 9).10 Selv om gradert sykmelding trolig er gun-
stig i forhold til at den sykmeldte unngår å miste kontakten 
med arbeidsplassen, kan det tenkes å bidra til å forlenge 
sykefraværet. Dessverre er det gjort lite forskning på kon-
sekvenser av gradert sykmelding, men en svensk studie 
tyder på at effekten på varigheten avhenger av hvor tidlig i 
fraværet det graderes – det vil si at tidlig gradering kan 
føre til økt varighet (Andrén og Andrén, 2008). Ved å sam-
menligne figur 2 og 9 framgår det også at det har vært et 
betydelig sammenfall i tid mellom økningen i kvinners 
sykefravær relativt til menns og økningen i bruken av gra-
dert sykmelding, samtidig som kvinner får gradert sykmel-
ding betydelig oftere enn menn. Det virker likevel mer 
sannsynlig at økningen i gradert sykmelding kom som en 
følge av økningen i sykefraværet enn omvendt.
  Vi konkluderer med at nedgangen i sykefraværet i 
1989-1993 sannsynligvis i all hovedsak skyldes konjunk-
turnedgangen, men at nedgangen i gjennomsnittlig antall 
fraværsdager kan ha blitt dempet på grunn av økt utstøting 

8		 Vi	baserer	oss	her	på	NAVs	statistikk	over	registrerte	ledige	og	ordinære	
tiltaksdeltakere i prosent av de yrkesaktive.
9  I tillegg kommer personer som bruker opp sykepengerettighetene før ett år 
fordi de har hatt tidligere perioder med sykepenger fra folketrygden de siste tre 
år. Statistikk over dette er ikke tilgjengelig.
10	 Graderte	sykepenger	(gradert	sykmelding)	kan	gis	når	en	yrkesaktiv	person	
er delvis arbeidsufør pga. sykdom eller skade. I sykepengeregisteret ligger det 
bare informasjon om den siste sykmeldingen i et avsluttet tilfelle var gradert, noe 
som ikke nødvendigvis er representativt for bruken av gradert sykmelding totalt 
sett.
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til uførepensjon. Nedgangen fra 1993 til 1994 skyldes mest 
sannsynlig regelendringene fra juli 1993.

1994-2003: kraftig økning i sykefraværet
Denne delperioden er karakterisert ved en betydelig og 
langvarig økning i sykefraværet. For kvinner økte det med 
7,4 dager per lønnstaker og for menn med 4,8 dager. Det 
var omtrent like stor økning i andelen med fravær (36% for 
kvinner, 34% for menn) og gjennomsnittlig antall fraværs-
dager (30% for begge kjønn).
 Empiriske studier tyder på at konjunkturoppgangen var 
en sentral årsak til økningen i første del av delperioden 
(Dyrstad og Ose, 2002; Nordberg og Røed, 2009). Men 
siden ledigheten økte noe igjen etter 1999, kan konjunktur-
ene ikke forklare økningen etter dette. I lys av hva vi så for 
forrige delperiode, økte dessuten sykefraværet betydelig 
mer fram til 1999 enn konjunkturoppgangen skulle tilsi, 
og særlig for kvinner. I utgangpunktet skulle vi forvente 
om lag like høyt sykefravær i 1999 som i 1987,11 siden 
ledigheten hadde et bunnpunkt begge årene. Dette stem-
mer for menn, men for kvinner passerte sykefraværet 
1987-nivået allerede i 1996. For kvinner var altså øknin-
gen i sykefraværet fram til 1999 større enn konjunkturene 
kan forklare, mens økningen i 1999-2003 ikke kan forkla-
res med konjunkturene verken for kvinner eller menn.12

 Hvilke andre forhold kan ha bidratt til fraværsøkningen 
i denne delperioden, ikke minst økningen i gjennomsnitt-
lig antall fraværsdager? Når det gjelder demografi, kan 
aldring av arbeidsstyrken ha spilt en rolle. Beregninger 
viser imidlertid at demografiske forhold bare kan forklare 
en relativt liten del av økningen i sykefraværet i 1996-
2005 (Bjørnstad, 2006; Hauge og Kann, 2007).
 Siden økningen i sykefraværet i delperioden var størst 
blant kvinner i alderen 30-39, er det et spørsmål om økt 
sykefravær under svangerskap kan være en forklarings-
faktor. Det viser seg imidlertid at antall barnefødsler var 
stabilt i perioden (kilde: SSB). Antall kvinner som mottok 
fødselspenger (og dermed hadde sykepengerettigheter som 
arbeidstakere) økte fram til rundt 1990, men var deretter 
stabilt (Bjørnstad, 2006). Siden antall kvinnelige arbeids-
takere økte i delperioden, må dermed andelen kvinnelige 
arbeidstakere som fødte barn ha gått ned. Det er likevel 
tegn på at omfanget av sykefravær per svangerskap økte i 
perioden. Andelen gravide som hadde minst ett sykefravær 
utover arbeidsgiverperioden, økte fra 58 prosent i 1999 til 
62 prosent i 2001, mens antall sykepengedager utenom 
arbeidsgiverperioden per gravid kvinne økte fra 39 i 1999 

11	 Jf.	omtale	av	utviklingen	i	1987-1989	over.
12  I 1999 ble minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger hevet fra 0,5 G til 
1,25 G, men endringen ble reversert året etter. Dette førte til en liten, kortvarig 
nedgang	i	sykefraværet	for	kvinner,	men	hadde	trolig	liten	betydning	for	menn.

til 51 i 2001 og videre til 54 i 2003 (Wergeland og Sølv-
berg, 2004). Videre viser en studie at effekten av graviditet 
på sannsynligheten for å bli sykmeldt utover arbeidsgiver-
perioden økte signifikant for sykepleiere og hjelpepleiere i 
perioden 1992-2000 (Røed og Fevang, 2007). På den 
annen side er det også vist at legemeldt sykefravær for 
ikke-gravide kvinner 20-39 år økte prosentvis mer enn for 
gravide i samme aldersgruppe fra annet kvartal 2000 til 
annet kvartal 2003 – henholdsvis en økning fra 5,9 til 7,2 
prosent og fra 21,3 til 24,5 prosent (Myklebø, 2007). Ut 
fra dette ser det ikke ut til at sykefravær under svangerskap 
kan forklare noe særlig av økningen i kvinners sykefra-
vær.
 Et annet forhold som muligens kan ha hatt betydning er 
økt bruk av aktiv sykmelding.13 Andelen lønnstakere med 
et avsluttet sykepengetilfelle i løpet av året som på et eller 
annet tidspunkt har hatt aktiv sykmelding, økte gradvis fra 
ordningen ble innført i 1993 til en topp på 13 prosent i 
2003-2004 (figur 9). Det er liten forskjell for kvinner og 
menn. To analyser fra det daværende Rikstrygdeverket, 
tyder på at aktiv sykmelding de siste årene i delperioden 
bidro til å forlenge sykefraværene (Kann og Kolstad, 2003; 
Kolstad, 2004), noe som settes i sammenheng med at ord-
ningen var svært gunstig for arbeidsgiverne. I analysene 
finner man imidlertid også tegn til at aktiv sykmelding kan 
ha redusert sannsynligheten for nytt sykefravær den nær-
meste tiden etterpå. Selv om det dermed er usikkert om økt 
bruk av aktiv sykmelding totalt sett førte til økt sykefra-
vær, virker det sannsynlig at det medvirket til økningen i 
gjennomsnittlig antall fraværsdager.
 Utviklingen i sykefraværet i delperioden kan også ha 
blitt påvirket av innføringen av fastlegeordningen i 2001 
og bedret allmennlegedekning i årene fram til dette. Antall 
legeårsverk i kommunehelsetjenesten utenfor institusjon 
per innbygger økte betydelig i 1995-2001 (og i 1989-
1993), for deretter å stabilisere seg (figur 10).14 Økt tilgang 
på allmennleger i perioden kan ha bidratt til økt konkur-
ranse om pasientene og at legene la mindre vekt på sin 
rolle som ”portvakt” for trygdesystemet enn tidligere, slik 
at det ble lettere å få sykmelding (Sandvik, 2005). Legene 
kan også ha vært opptatt av å gjøre seg ”populære” fram til 
oppstarten av fastlegeordningen for å bli valgt av flest 
mulig pasienter. I tillegg kan en slik tendens ha blitt for-
sterket av at fastlegeordningen gjør det enkelt å bytte lege. 
Til sammen kan disse forholdene ha bidratt til en mer libe-
ral sykmeldingspraksis blant allmennlegene i delperioden, 

13	 Aktiv	sykmelding	innebærer	at	en	arbeidstaker	i	en	periode	mottar	fulle	
sykepenger under aktivisering og arbeidstrening hos arbeidsgiveren.
14 Den store økningen fra 2000 til 2001 er trolig ikke reell, da et betydelig 
antall leger som tidligere hadde praktisert uten kommunal driftsavtale og an-
tagelig i liten grad ble fanget opp av statistikken, ble fastleger ved innføringen 
og dermed kom med i statistikken.
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og dermed være en av årsakene til den sterke fraværs-
økningen.
 Ytterligere et forhold som muligens kan ha medvirket, 
er økt omstilling i arbeidslivet. Andelen bedrifter med over 
50 ansatte som gjennomførte nedbemanninger på mer enn 
10 prosent, økte fra 12 prosent i 1994 til 19 prosent i 2000 
til tross for konjunkturoppgangen i mesteparten av perio-
den (Røed og Fevang, 2007). Empiriske studier tyder på at 
nedbemanning særlig øker varigheten av sykefravær (blant 
gjenværende ansatte og personer som går over i annen 
jobb) og sannsynligheten for overgang til andre trygde-
ytelser som uførepensjon (Røed og Fevang, 2007).

2003-2008: Nytt regelverk gir nedgang i 
sykefraværet
Fra 2003 til 2005 var det en kraftig nedgang i sykefravær-
et. For kvinner gikk det ned med 2,9 dager per lønnstaker, 
og for menn med 2,6 dager. Det var særlig andelen med 
fravær som gikk ned (-10 % for kvinner og -16 % for 
menn), men også gjennomsnittlig antall fraværsdager(-8 
% for begge kjønn). To empiriske studier viser at nedgang-
en hovedsakelig skyldtes endringene i regelverket for 
sykepenger fra 1. juli 2004 (Brage og Kann, 2006; Mar-
kussen, 2009). Den store nedgangen i andelen med fravær 
kan likevel virke overraskende, siden regelendringene 
særlig var rettet mot å få sykmeldte raskere i aktivitet. Men 
det ble også presisert i lovverket at sykmeldende lege all-
tid skal vurdere om en person kan være i arbeid eller 
arbeidsrelatert aktivitet, noe som kan ha bidratt til at legene 
ble mer forsiktige med å gi sykmelding. Dersom legenes 
sykmeldingspraksis som antydet over ble mer liberal i 
årene før 2003, kan regelendringene ha gjort det mulig å 
reversere denne utviklingen (i hvert fall delvis).

 Konjunkturene kan ha medvirket noe til nedgangen i 
sykefraværet fra 2003 til 2004, men siden ledigheten nådde 
et toppunkt i 2004, skulle de også ha bidratt til økt fravær 
fra 2004 til 2005. En evaluering av Avtalen om et inklude-
rende arbeidsliv (inngått i 2001) tyder videre på at inn 
gåelse av IA-avtale på virksomhetsnivå fra 2002 og fram-
over hadde en liten, men negativ effekt på legemeldt syke-
fravær i tiden etterpå (Ose m.fl., 2009). Forfatterne under-
streker at de ikke har analysert om effekten ble motsvart av 
økt egenmeldt fravær som følge av at ansatte i IA-virk-
somheter har utvidet rett til egenmelding. Uansett er det 
liten grunn til å tvile på at det meste av nedgangen i syke-
fraværet i 2003-2005 skyldes regelendringene i 2004. 
2004-reformen må dermed sies å ha vært svært vellykket 
sett i forhold til det politiske målet om å redusere syke 
fraværet.
 Fra 2005 til 2008 var det igjen en viss økning i syke 
fraværet, men avbrutt av nedgang fra 2006 til 2007. For 
kvinner økte fraværet med 1,0 dager per lønnstaker disse 
årene, mens det var uendret for menn. Det var gjennom-
snittlig antall fraværsdager som økte (5 % for kvinner, 2 % 
for menn), mens andelen med fravær endret seg lite (+1 % 
for kvinner, -2 % for menn).
 På bakgrunn av konjunkturoppgangen disse årene var 
fraværsøkningen svakere enn man skulle forvente. Det er 
derfor et spørsmål om andre faktorer kan ha dempet øknin-
gen, særlig når det gjelder menn og andelen med fravær. 
En mulighet er at det kan dreie seg om forsinkede effekter 
av regelendringene i 2004 eller av IA-arbeidet på virksom-
hetsnivå. Det kan for eksempel ha tatt tid før alle leger la 
om sykmeldingspraksisen i tråd med det nye regelverket. 
En NAV-rapport viser at 49 prosent av fastlegene ikke 
friskmeldte raskere i juli 2004 enn i juli 2003, men på den 
annen side ble 79 prosent av disse karakterisert som raske 
til å friskmelde før regelendringene (Kann og Brage, 
2007). Videre kan det tenkes at det nye sykmeldingsregi-
met etter hvert har påvirket arbeidstakerne til i mindre grad 
å etterspørre sykmelding.
 Det kan ha vært en svak aldring av arbeidsstyrken i 
disse årene, men dette hadde i tilfelle bare en marginal 
effekt på sykefraværet (Hauge og Kann, 2007). At gjen-
nomsnittlig antall fraværsdager økte når ikke andelen med 
fravær gjorde det, kan muligens henge sammen med økt 
bruk av gradert sykmelding etter 2004. Selv om dette del-
vis ble motsvart av redusert bruk av aktiv sykmelding, er 
andelen som får enten gradert eller aktiv sykmelding nå 
høyere enn noen gang før (figur 9). Det er også trolig slik 
at risikoen for at gradert sykmelding fører til lengre syke-
fravær har økt som følge av at gradering brukes oftere enn 
før. Det vises ellers til diskusjonen over.
 Når det gjelder den midlertidige nedgangen i sykefra-
været fra 2006 til 2007, viser statistikken over legemeldt 
fravær at nedgangen begynte allerede i 4. kvartal 2006, og 
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dermed ikke kan skyldes regelendringene fra 1. mars 2007 
(blant annet innføring av obligatoriske dialogmøter og 
kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte). 
En mulig forklaring finner vi i konflikten mellom regjerin-
gen og LO/NHO høsten 2006 som følge av regjeringens 
forslag om at arbeidsgiverne skulle gis en del av finan-
sieringsansvaret for hele sykmeldingsperioden. Det kan 
være at den store medieoppmerksomheten om dette hadde 
en kortsiktig disiplinerende effekt på sykefraværet. Fore-
løpig er det lite som tyder på at regelendringene som ble 
resultatet av denne prosessen, har hatt noen betydelig 
effekt på sykefraværet (Gulbrandsen m.fl., 2009). Målet 
med endringene var raskere aktivisering og redusert varig-
het av lengre fravær, men gjennomsnittlig antall fraværs-
dager økte likevel fra 2007 til 2008. Sett i lys av suksessen 
med regelendringene i 2004, kan det være fornuftig å kon-
sentrere videre tiltak for å få ned sykefraværet om legenes 
sykmeldingspraksis, for eksempel å lage anbefalinger om 
varigheten av sykefraværet for bestemte diagnoser.

REFERANSER
Andrén, Daniela og Thomas Andrén (2008): Part-time sick 
leave as a treatment method? Working Papers in Econom-
ics 320, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Askildsen Jan Erik, Espen Bratberg og Øivind Anti Nilsen 
(2005): ”Unemployment, labor force composition and 
sickness absence: A panel data study”. Health Economics 
14 (11): 1087-1101

Bjørnstad, Roger (2006): ”Er det økte sykefraværet tegn 
på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv?” 
Økonomiske analyser 6/2006, Statistisk sentralbyrå, Oslo

Brage, Søren og Inger Cathrine Kann (2006): Fastlegers 
sykmeldingspraksis II: Regelendringer og legeprogram-
met. Rapport 6/2006, Rikstrygdeverket, Oslo

Dyrstad, Jan Morten og Solveig Ose (2002): Non-linear 
unemployment effects in sickness absence: Discipline or 
composition effects? Working paper 25/2002, Økonomisk 
institutt, Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet, 
Trondheim

Gulbrandsen, Espen, Nina Lysø og Kari Paulsen (2009): 
”Sykefraværsutvalgets modell for oppfølging av syk-
meldte – to år etter”. Arbeid og velferd 1-2009: 50-59

Hauge, Linda og Inger Cathrine Kann (2007): ”Hva betyr 
alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?”. 
Arbeid og velferd 1-2007: 12-15

Kann, Inger Cathrine og Arne Kolstad (2003): Effekt av 
aktiv sykmelding? Rapport 10/2003, Rikstrygdeverket, 
Oslo

Kann, Inger Cathrine og Søren Brage (2007): Endringer i 
fastlegenes sykmeldingspraksis: Konsekvenser for de syk-
meldtes arbeidstilknytning og behov for trygdeytelser. 
NAV-rapport 3/2007, Arbeids- og velferdsdirektoratet, 
Oslo

Kolstad, Arne (2004): Effekt av aktiv sykmelding, 2002-
2003. Rapport 3/2004, Rikstrygdeverket, Oslo

Lidwall, Ulrik, Sisko Bergendorff, Margaretha Voss og 
Staffan Marklund (2009): ”Long-term sickness absence: 
Changes in risk factors and the population at risk”. Inter-
national Journal of Occupational Medicine and Environ-
mental Health 22 (2): 157-168

Lien, Ole C. (2007): “Sykefravær og konjunktursvingnin-
ger: En prognosemodell”. Arbeid og velferd 3-2007: 
28-35

Markussen, Simen (2009): Closing the gates? Evidence 
from a natural experiment on physicians’ sickness certifi-
cation. Rapport, Frischsenteret, Oslo

Myklebø, Sigrid (2007): “Sykefravær og svangerskap”. 
Arbeid og velferd 3-2007: 21-27

Nordberg, Morten og Knut Røed (2009): “Economic 
incentives, business cycles, and long-term sickness 
absence”. Industrial Relations 48 (2): 203-230

Nossen, Jon Petter (2008): “Sykefraværet og konjunktu-
rene – hva vet vi om sammenhengen?”. Arbeid og velferd 
4-2008: 25-36

Ose, Solveig Osborg m.fl. (2006): Sykefravær: Kunnskaps-
status og problemstillinger. Rapport A325, SINTEF, 
Trondheim

Ose, Solveig Osborg m.fl. (2009): Evaluering av IA-avta-
len (2001-2009). Rapport A11947, SINTEF, Trondheim

Rikstrygdeverket (1989, 1992, 1997): Trygdestatistisk 
årbok. Rikstrygdeverket, Oslo

Røed, Knut og Elisabeth Fevang (2007): ”Organizational 
change, absenteeism, and welfare dependency”. The Jour-
nal of Human Resources 42 (1): 156-193

Sandvik, Hogne (2005): Evaluering av fastlegereformen 

// Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år //  Arbeid og velferd Nr 3 // 2009



23

2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens 
delprosjekter. Rapport, Norges forskningsråd, Oslo

Wergeland, Ebba og Tale Sølvberg (2004): Fraværsbehov 
i graviditeten – er dagens bruk av trygdemidler og regel-
verk den beste? Rapport, Seksjon for arbeids- og trygde-
medisin, Universitetet i Oslo



24

595 000 tapte årsverk i 2008
av: Jorunn FuruBerg og torBJørn Årethun

SAmANdRAg

Ved utgangen av 2008 var det til saman om lag 595 000 årsverk, svarande til 18,6 prosent av folkemengda i yrkesaktiv 
alder, som gjekk tapt på grunn av dårleg helse eller arbeidsløyse. I 2007 var det tilsvarande talet om lag 570 000 årsverk, 
eller 18,3 prosent. Rekna i prosent av folkemengda i yrkesaktiv alder er 2007-talet det lågaste talet på tapte årsverk sidan 
1999. Auken i talet på tapte årsverk det siste året skuldast først og fremst ein auke i arbeidsløysa mot slutten av 2008, men 
også auken i sjukefråværet og uføre bidrog til at fleire årsverk gjekk tapt.
 I 2009 vil truleg talet på tapte årsverk auka. Samanlikna med 2008, har det til no i 2009 vore ein auke i talet på per-
sonar som er arbeidslause eller mottek dei trygdeytingane som vi har lagt til grunn i denne analysen.

INNLEIINg
NAV produserer regelmessig statistikk over arbeidslause 
og mottakarar av uføretrygd, rehabiliteringspengar, sjuke-
fråvær og personar med nedsett arbeidsevne.1 Denne sta-
tistikken viser kor mange personar som til ei kvar tid er 
arbeidslause eller mottakarar av trygdeytingar, men gir oss 
ikkje noko bilete av kor mange årsverk som går tapt på 
grunn av dårleg helse og arbeidsløyse.
 I offentlege utgreiingar og i nokre forskingsrapportar 
har summen av personar som mottek ulike stønader frå 
NAV vorte nytta som eit mål på urealisert innanlandsk 
arbeidskraftspotensiale, eller eit mål på kor mykje offent-
lege utgifter kunne vore redusert dersom alle desse var i 
arbeid. Sidan mange mottek meir enn ein type stønad til 
same tid, eller arbeider ved sida av ei gradert trygdeyting, 
vil summen av alle som er arbeidslause eller mottek ei 
trygdeyting ikkje gi eit rett bilete av kor mange årsverk 
som går tapt på grunn av dårleg helse og arbeidsløyse. Ved 
å summera alle mottakarar av ulike trygdeytingar, vil ein 
lett overvurdera talet på årsverk som går tapt. På den andre 
sida vil ein lett kunna underestimera talet på tapte årsverk 
dersom ein berre tel opp stønadsmottakarar. Mange er heilt 
eller delvis arbeidslause utan at dei mottek stønader frå 
NAV. I denne analysen har vi prøvd å ta omsyn til desse 
faktorane så godt det let seg gjera ut i frå tilgjengeleg data-
materiale. Vi har teke utgangspunkt i dei trygdeytingane 
og arbeidsmarknadsstatusane som er direkte knytt til dår-
leg helse eller mangel på ordinært arbeid. 
 I Arbeid og velferd nr 4/2007 (Kann og Årethun) blei 
det publisert ein artikkel med estimat på kor mange års-

1 Personar med nedsett arbeidsevne, tidlegare omtala som yrkesvalhemma, 
inkluderer  personar som mottek attføringspengar. 

verk som går tapt i den daglege produksjonen på grunn av 
dårleg helse og arbeidsløyse. Det blei presentert tal for 
perioden 1992 – 2006. Denne artikkelen er ei oppdatering 
av arbeidet, med tal også for 2007 og 2008.  

UtVIkLINgA I tALEt På tAPtE åRSVERk 
1992 - 2008

Figur 1 viser utviklinga i talet på tapte årsverk i perioden 
1992 til 2008, totalt og etter stønadstype/arbeidsmarknads-
status. Utviklinga i tapte årsverk i prosent av folkemengda 
i yrkesaktiv alder er vist i figur 2. 
 Frå 1992 til 1998 minka talet på tapte årsverk som føl-
gje av dårleg helse eller arbeidsløyse, frå om lag 555 000 
til 480 000, eller frå 19,8 prosent til 16,5 prosent av folke-
mengda i alderen 16- 66 år. Den viktigaste årsaka til dette 
er konjunkturoppgangen som starta i 1993 og som førte til 
færre tapte årsverk på grunn av arbeidsløyse. Frå 1998 
auka igjen talet på tapte årsverk, og nådde ein topp i 2003 
med 640 000, svarande til 21,4 prosent av folkemengda i 
yrkesaktiv alder. I denne perioden auka alle stønads- og 
arbeidssøkjargrupper. I perioden 2004 – 2007 gjekk talet 
på tapte årsverk ned. Dette skuldast i hovudsak ei tilstram-
ming på arbeidsmarknaden med færre tapte årsverk blant 
heilt arbeidslause, delvis sysselsette og tiltaksdeltakarar. 
Omlegginga av regelverket for sjukepengar i 2004 førte 
også til ein kraftig nedgang i talet på tapte årsverk blant 
mottakarane av sjukepengar2. 

2	 Ei	meir	utfylland	utgreiing	om	utviklinga	i	tapte	årsverk	1992	-2006	er	å	finna	
i	Arbeid	og	velferd	nr.4/2007:	580	000	tapte	årsverk.

 Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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AUkE I tALEt På tAPtE åRSVERk I 2008

Ved utgangen av 2007 var det til saman om lag 570 000 
tapte årsverk på grunn av dårleg helse eller arbeidsløyse, 
10 000 færre tapte årsverk enn i 2006. Dette svarer til 18,3 
prosent av folkemengda i yrkesaktiv alder, og er det lågaste 
talet på tapte årsverk sidan 1999 når vi reknar i prosent av 
folkemengda i yrkesaktiv alder. Nedgangen i talet på tapte 
årsverk i 2007 skuldast først og fremst ein sterk nedgang i 
arbeidsløysa, men også talet på årsverk tapt som følgje av 
redusert arbeidsevne minka i løpet av 2007. 
 Ved utgangen av 2008 var det om lag 595 000 tapte års-

verk, eller 18,6 prosent av folkemengda i yrkesaktiv alder, 
ein auke på 25 000 tapte årsverk i høve til 2007. Auken frå 
2007 skuldast først og fremst konjunkturnedgangen som 
starta i 2008. Dette førte til ein sterk auke i talet på arbeids-
lause mot slutten av året. Også auken i sjukefråværet i 
2008 bidrog til ein auke i talet på tapte årsverk.

data og analyse
Tala i denne artikkelen baserer seg på data over behald-
ninga av personar som ved utgangen av kvart av åra frå og 
med 1992 til og med 2008, har ein eller fleire av følgjande 
stønader/arbeidsmarknadsstatusar:
Varig uførepensjon, tidsavgrensa uførestønad, sjukefrå-
vær, rehabiliteringspengar, nedsett arbeidsevne (yrkes-
valhemma), heilt arbeidslaus (med og utan dagpengar), 
delvis arbeidslaus (med og utan dagpengar) eller deltakar 
på ordinære arbeidsmarknadstiltak. 

Ved å kopla saman dette datamaterialet er det justert for at 
fleire av desse personane mottek meir enn ein stønad på 
eit og same tidspunkt. Det er til dømes ikkje uvanleg at 
ein person mottar delvis rehabiliteringspengar (til dømes 
50 prosent) og delvis uførepensjon (til dømes 50 prosent) 
samstundes. Ved kopling mellom dei to aktuelle stønads-
registra, vil denne personen berre telja som eit tapt års-
verk, og ikkje som to personar tapt, som ville vore tilfelle 
dersom ein ikkje kopla registra. 

Det er heller ikkje uvanleg for ein stønadsmottakar å ha 
ein gradert stønad, og mange arbeider noko ved sida av 
ein gradert stønad. Kor mykje ein stønadsmottakar arbeid-
er, er estimert på grunnlag av den såkalla graderingsande-
len i saksbehandlingssystema for uføreytingar og rehabi-
literingspengar. Når det gjelder estimat på kor mykje 
delvis arbeidslause og mottakarar av attføringspengar 
arbeider, er det brukt opplysningar frå meldekorta som 
viser arbeidstimar for delvis arbeidslause med dagpengar 
og for mottakarar av attføringspengar. Delvis arbeidslause 
utan dagpengar fører ikkje opp arbeidet på meldekortet, 
slik at det for denne gruppa er lagt til grunn at dei arbeider 
i gjennomsnitt like mykje som 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, 
og som mottek løn frå arbeidsgjevar eller individstønad 
frå NAV, gjer dette på heiltid. 

Talet på årsverk med sjukepengar er estimert på bakgrunn 
av informasjon om:
- Talet på fråversdagar blant arbeidstakarar som har hatt 
sjukefråvær på meir enn 16 dager1.
- Talet på fråværsdagar for sjølvstendig næringsdrivande 
og frilansarar som mottek refusjon frå folketrygda. 

Dette vil seia at alt sjukefråvær, bortsett frå eigenmeldt 
sjukefråvær og sjukemeldingsperiodar under 16 dagar for 
arbeidstakarar, er inkludert. 

På grunn av at det berre finst data for talet på sjukefrå-
værsdagar tilbake til 2000, er talet på sjukefråværsdagar 
for åra 1992 – 1999 estimert ved å anta at forholdstalet 
mellom sjukefråværsdagar totalt og talet på sjukemel-
dingsdagar totalt er det same i den perioden som det var i 
gjennomsnitt for perioden 2000 – 2008. 

Talet på tapte årsverk kjem fram ved å summera saman 
årsverk som ved utgangen av eit år anten mottok heilt 
eller delvis ein eller fleire av følgjande stønader:
Varig uførepensjon, tidsavgrensa uførestønad, rehabilite-
ringspengar, attføringspengar, sjukepengar og dagpengar 
eller var i ein av følgjande arbeidsmarknadsstatusar:
Heilt arbeidslaus utan dagpengar, delvis arbeidslaus utan 
dagpengar, person med nedsett arbeidsevne på arbeids-
marknadstiltak med løn frå arbeidsgjevar eller individ-
stønad frå NAV eller deltakar på arbeidsmarknadstiltak 
for ordinære arbeidssøkjarar. 

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 per-
sonar i arbeidsdyktig alder. 

1	 Sjukefråvær	som	er	kortare	enn	16	dagar	vert	ikkje	registrert	hos	
NAV,	då	arbeidsgjevar	betaler	for	dette	fråværet.	For	personar	som	har	
sjukefråvær	lengre	enn	16	dagar	blir	alle	fråværsdagane	registrert	hos	
NAV.
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UtVIkLINgA I tAPtE åRSVERk 
EttER StøNAdStyPE/
ARbEIdSmARkNAdSStAtUS

Figur 3 viser utviklinga i tapte årsverk innan dei ulike 
stønadsordningane/arbeidsmarknadsstatusane i perioden 
1992 til 2008. Samla for heile perioden har det vore størst 
auke i talet på tapte årsverk som følgje av nedsett arbeids-
evne. Frå 1992 til 2004 meir enn dobla dette talet seg. Etter 
2004 har det vore ein nedgang i talet på tapte årsverk som 
følgje av nedsett arbeidsevne. Tapte årsverk som følgje av 
uføretrygd har auka jamt sidan midten av 90-talet. Frå 
midten av 90-talet og fram til 2003 auka også talet på tapte 
årsverk som følgje av sjukefråvær kraftig. Endra regelverk 
førte til ein nedgang i 2004 og 2005, men frå 2006 har talet 
på tapte årsverk på grunn av sjukefråvær igjen auka. Tapte 
årsverk blant personar som mottek rehabiliteringspengar 
vaks kraftig i perioden 1995 til 2003. I 2004 blei det gjen-
nomført ei endring i regelverket for rehabilitering, noko 
som førte til ein nedgang i talet på tapte årsverk.
 Talet på heilt eller delvis arbeidslause og talet på del-
takarar i arbeidsmarknadstiltak varierer sterkt med kon-
junktursituasjonen. I 1988 kom norsk økonomi inn i den 
kraftigaste nedgangskonjunkturen vi har opplevd sidan 2. 
verdskrigen. I 1992 var om lag 200 000 årsverk tapt som 
følgje av mangel på ordinært arbeid. Konjunkturane 
snudde i 1993, og figur 3 viser at talet på tapte årsverk som 
følgje av tilhøva på arbeidsmarknaden minka sterkt frå 
1993 til 1998. Framover mot 2003 auka igjen talet på tapte 

årsverk som følgje av mangel på ordinært arbeid. Opp-
gangskonjunkturen dei påfølgjande åra førte til ein sterk 
reduksjon i dette talet, til i underkant av 60 000 i 2007. I 
2008 snudde igjen konjunkturane, og talet på tapte årsverk 
som følgje av arbeidsløyse auka noko.

AUkE I tAPtE åRSVERk ogSå I 2009

Til no i 2009 viser statistikken ein auke i talet på personar 
som mottek uføreytingar og rehabiliteringspengar i høve 
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til 2008. Også sjukefråværet auka frå 1. kvartal 2008 til    
1. kvartal 2009. Det har også vore ein auke i talet på per-
sonar med redusert arbeidsevne så langt i 2009, samstun-
des som nedgangskonjunkturen vi er inne i har ført til langt 
fleire heilt eller delvis arbeidslause og ein kraftig auke i 
talet på ordinære tiltaksdeltakarar. Ved utgangen av 2009 
vil det difor venteleg vera ein auke i talet på tapte årsverk  
i høve til 2008.

REFERANSE: 

Kann, Inger Cathrine/Årethun, Torbjørn (2007): ”580 000 
tapte årsverk”. Arbeid og velferd nr 4/2007. 
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tre, seks og ni måneder etter at de ble registrert som ledige. 
For å ha et sammenligningsgrunnlag, ser vi også på de som 
ble ledige ett år tidligere.

FLERE mENN og FLERE oVER 40 bLE 
LEdIgE

NAVs statistikk viser at arbeidsledigheten det siste året har 
økt mer blant menn enn blant kvinner. Hovedårsaken til 
dette er at flere menn enn kvinner jobber i konjunktursen-
sitive bransjer der ledigheten nå har økt kraftig. Av de nye 
arbeidsledige i oktober 2008, var 56 prosent menn, mens 
tilsvarende andel ett år tidligere var 51 prosent.
 De yngste aldersgruppene er vanligvis overrepresentert 
blant de nye ledige, og slik var det også for de som ble 
arbeidsledige i oktober 2008, der 45 prosent var under 30 
år. I forhold til samme periode året før, var det imidlertid 
en økning på to prosentpoeng i andelen som var 40 år eller 
eldre.

StøRSt økNINg I NyE LEdIgE FRA 
byggE- og ANLEggSyRkER

Av de som ble ledige i oktober 2008 var det flest som 
hadde bakgrunn fra industriarbeid (11 %), bygge- og 

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni 
måneder
av: Sigrid MyKleBø

SAmmENdRAg

Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som arbeidssøkere i juli 2009. En av fem var 
helt ledige. Personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker var overrepresentert blant dem som fortsatt var helt 
ledige, mens personer fra helse-, pleie- og omsorgsyrker var underrepresentert.
 I høstmånedene i fjor var det sterk vekst i tilstrømningen av nye arbeidssøkere som registrerte seg ved NAV. Av de som 
ble ledige i oktober 2008, var det en større andel menn enn blant de som ble ledige ett år tidligere. En av grunnene til 
dette er at antallet nye ledige med bakgrunn fra bygg og anlegg økte betydelig. Det var også en sterk økning i antall nye 
ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag.
 Av de som fortsatt var arbeidssøkere i juli, var en av fire ikke registrert som arbeidssøkere gjennom hele perioden fra 
oktober 2008 til juli 2009. Det var en overvekt av unge arbeidssøkere uten yrkeserfaring blant de som gikk ut og inn av 
ledighet i denne perioden

økt LEdIgHEt

Arbeidsledigheten i Norge har de siste årene vært svært 
lav, og nådde sitt laveste punkt i april 20081. Mot slutten av 
2008 begynte så arbeidsledigheten å stige. Økningen i 
arbeidsledigheten var relativt sterk de første månedene av 
2009, men avtok noe fra mai. Ledigheten øker fortsatt når 
vi korrigerer for sesongrelaterte svingninger. I august var 
3,0 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.
 Selv om ledigheten har økt det siste året, er gjennom-
strømningen av arbeidsledige fortsatt ganske stor, og det er 
relativt mange som er ledige i korte perioder. Likevel tar 
det nå lengre tid å komme i jobb enn det gjorde for ett år 
siden. Andelen helt ledige som hadde en arbeidssøkerva-
righet på mindre enn fire uker sank fra 16 prosent i juli i 
fjor til 13 prosent i juli i år. I en lavkonjunktur, slik som nå, 
vil arbeidsledigheten ramme bredere enn i en høykonjunk-
tur, slik at mange godt kvalifiserte personer kan bli ledige.
I sammenheng med at ledigheten har økt og at det nå er 
vanskeligere å komme i jobb, vil vi i denne artikkelen se 
nærmere på hvordan det går med de nye ledige, og hvilke 
grupper som har størst problemer på arbeidsmarkedet. I 
analysene tar vi utgangspunkt i personer som ble helt 
ledige i oktober 2008, et tidspunkt da ledigheten for alvor 
begynte å stige. Vi vil se på hvor stor andel som fortsatt var 
registrert som arbeidssøkere i januar, april og juli 2009, 

1 Sesongkorrigert.

 Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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anleggsarbeid (11 %), reiseliv og transport (10 %), butikk- 
og salgsarbeid (10 %) og serviceyrker og annet arbeid 
(9 %). 18 prosent hadde ikke noen yrkesbakgrunn eller 
hadde ikke oppgitt yrkesbakgrunn2.
 Tallet på nye ledige per virkedag økte med 24 prosent 
fra oktober 2007 til oktober 2008, men det er store yrkes-
vise forskjeller (se figur 1). Det var størst økning i antall 
nye arbeidsledige som hadde bakgrunn fra bygge- og 
anleggsyrker og ingeniør- og ikt-fag. I tillegg var det en 
forholdsvis sterk økning i nye arbeidsledige uten yrkes-
bakgrunn og med bakgrunn fra megler- og konsulentyrker, 
samt lederyrker.
 I den andre enden av skalaen finner vi undervisnings-
yrker, helse-, pleie- og omsorgsyrker samt barne- og ung-
domsarbeid, hvor tallet på nye ledige stort sett var uendret 
fra året før. Innen undervisning var det færre nye ledige 

2	 Noen	av	disse	kan	være	nyutdannede	som	ikke	har	rukket	å	opparbeide	
noen yrkeserfaring, mens andre av ulike grunner ikke har fått registrert noen  
yrkesbakgrunn. Blant de som ikke har noen registrert yrkesbakgrunn er det en 
overrepresentasjon av unge under 25 år og personer med ukjent utdanningsnivå.

per virkedag i oktober 2008 enn i oktober 2007. De store 
yrkesrelaterte forskjellene skyldes i stor grad at ledigheten 
har økt mest i konjunkturutsatte bransjer, og at tilgangen 
av nye ledige av den grunn er størst fra disse yrkesgrup-
pene.

EN AV tRE ER ARbEIdSSøkERE 
NI måNEdER SENERE

Som vi ser av figur 2, var over halvparten av de som ble 
registrert som helt ledige i oktober 2008 fortsatt arbeids-
søkere tre måneder senere, i januar 2009. Ni måneder 
senere, i juli 2009, var nesten en av tre registrert som 
arbeidssøkere. Andelen av dem som ble ledige i oktober 
2008 og som fortsatt var ledige tre, seks og ni måneder 
senere, var høyere enn tilsvarende andeler blant dem som 
ble ledige ett år tidligere. Forskjellen i andelen som fortsatt 
var registrert som arbeidssøkere utgjorde 11 prosentpoeng  
i januar og 13 prosentpoeng i april og juli. Av de som ble 
arbeidsledige i oktober 2008 var det både i januar, april og 
juli 2009 en høyere andel menn enn kvinner som fortsatt 
var registrert som arbeidssøkere. 
 Andelen av de som ble ledige i oktober 2008 som fort-
satt var arbeidssøkere i juli 2009, øker med alder. Blant de 
som var under 20 år, var 22 prosent arbeidssøkere i juli. 
Det tilsvarende tallet for de som var 60 år og eldre, var 41 
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Figur 1: 
Antall nye arbeidsledige per virkedag i oktober 
2008, prosentvis endring fra oktober 2007. Fordelt 
etter yrkesbakgrunn.

datagrunnlag
Analysene er basert på registeropplysninger om personer 
som ble registrert som helt ledige i oktober 2008 og okto-
ber 2007, og som ikke hadde vært registrert som arbeids-
søkere hos NAV de foregående fire ukene. Etter denne 
definisjonen ble det i oktober 2008 registrert 691 nye 
arbeidsledige per virkedag, mens det i oktober 2007 ble 
registrert 556 nye arbeidsledige per virkedag.

definisjoner
Ordinære arbeidssøkere er arbeidssøkere som ikke har 
nedsatt arbeidsevne. Ordinære arbeidssøkere omfatter 
registrerte arbeidsledige (helt ledige), ordinære tiltaks-
deltakere, delvis ledige arbeidssøkere og andre ordinære 
arbeidssøkere. I denne artikkelen omtales ordinære 
arbeidssøkere for enkelhets skyld som arbeidssøkere.
 Personer som går ut og inn av statusen som arbeids-
søker, betegnes ofte som gjengangere. I denne artikkelen 
har vi valgt å bruke begrepet gjengangere om personer 
som ikke var arbeidssøkere i januar og/eller april, men 
som dukket opp igjen som arbeidssøkere i april eller juli. 
Siden vi kun har registrert personenes arbeidssøkerstatus 
på fire tidspunkt med tre måneders mellomrom, kan det i 
realiteten være flere enn disse som har hatt et opphold i 
arbeidssøkerperioden på én eller to måneder. For en mer 
grundig analyse av gjengangere, se for eksempel ”Fot-
feste på arbeidsmarkedet” i Rapport om arbeidsmarkedet 
nr. 3/2006 (http://www.nav.no/binary/805317214/file).
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prosent. Noe av årsaken til at mange av de yngste er regi-
strert som arbeidssøkere i så kort tid, er at en større andel 
av de unge ikke har opparbeidet dagpengerettigheter og 
derfor har mindre motiv enn eldre til å melde seg regel-
messig som arbeidssøkere hos NAV. Mange unge vil også 
kunne velge utdanning framfor å søke jobb, noe som er lite 
vanlig i de eldste aldersgruppene.
 Figur 3 viser at 21 prosent av de som ble ledige i okto-
ber 2008 var helt ledige i juli 2009. I tillegg var seks pro-
sent delvis ledige og fire prosent deltok på tiltak. Andelen 
av de nye ledige som deltok på arbeidsmarkedstiltak var 
høyest i april, seks måneder etter at de ble arbeidsledige.
 De som ble ledige i oktober 2008, og som fortsatt var 
arbeidssøkere i januar, april og juli 2009, deltok i mindre 
grad på tiltak og var i større grad helt ledige enn de som ble 
ledige i oktober 2007. Årsaken til denne forskjellen, er at 
summen av arbeidssøkere var høyere i den førstnevnte 
gruppen. Antallet tiltaksdeltakere var høyere blant de som 
ble ledige i oktober 2008, mens andelen var lavere.

Helt ledige
Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var 34 prosent 
av mennene og 29 prosent av kvinnene fortsatt arbeids-
søkere i juli 2009. Andelen som var helt ledige var også 
høyere blant mennene enn blant kvinnene både i januar, 
april og juli (se tabell 1). At en større andel av mennene 
fortsatt var ledige etter ni måneder, skyldes i stor grad at 
flere av mennene har bakgrunn fra konjunkturutsatte yrker 

der arbeidsledigheten nå er forholdsvis høy.
 Som vi kan se av tabell 1, var det bare 13 prosent av de 
som var under 20 år som fortsatt var helt ledige i juli. Til 
sammenligning var hele 31 prosent av de som var 60 år 
eller eldre fortsatt ledige på dette tidspunktet.
 Personer med bakgrunn fra lederyrker, bygge- og 
anleggsyrker, megler- og konsulentyrker samt ingeniør- og 
ikt-yrker, var i størst grad fortsatt helt ledige etter ni måne-
der. De som i minst grad var ledige etter ni måneder, var 
personer med bakgrunn fra helse-, pleie- og omsorgsyrker. 
Av disse var bare 15 prosent registrert som helt ledige i 
juli.
 Dersom vi bruker en mer fininndelt yrkesgruppering, 
ser vi enda større forskjeller i andelen helt ledige etter ni 
måneder. Noen av yrkesgruppene som sliter mest med å 
komme i jobb er lager- og transportmedarbeidere, støpere, 
sveisere og platearbeidere, samt snekkere og tømrere (se 
figur 4). At disse yrkesgruppene har det spesielt vanskelig, 
henger sammen med at det er i industriyrker og bygge- og 
anleggsyrker at arbeidsledigheten nå er høyest (henholds-
vis 5,0 % og 4,8 % i juli). Sykepleiere og jordmødre kom-
mer betydelig raskere ut i jobb, noe som henger sammen 
med at det er innen helse, pleie og omsorg at arbeidsledig-
heten er lavest (1,2 % i juli).

tiltaksdeltakere
Av de som ble ledige i oktober 2008, deltok sju prosent på 
tiltak tre måneder senere (se figur 3). Andelen tiltaksdel-
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Figur 2: 
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søkere tre, seks og ni måneder etter at de ble 
registrert som helt ledige i oktober 2008 og 
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takere var høyest i april, da ni prosent av det opprinnelige 
utvalget deltok på tiltak.
 Andelen tiltaksdeltakere var noe høyere blant kvinnene 
enn blant mennene, men var i begge tilfeller høyest i de 
yngste aldersgruppene. I aldersgruppa under 20 år deltok 
24 prosent av de som ble ledige i oktober på arbeidsmar-
kedstiltak i januar og april.
 Når det gjelder yrkesbakgrunn, var andelen som deltok 
på tiltak etter seks måneder høyest blant de som ikke hadde 
noen yrkeserfaring, og blant de som hadde bakgrunn fra 
barne- og ungdomsarbeid.

delvis ledige
Som vi kan se av figur 5, var det en større andel av kvin-

nene enn av mennene som var delvis ledige i januar 2009, 
tre måneder etter at de ble ledige. I juli hadde kjønnsfor-
skjellen jevnet seg ut, og andelen delvis ledige hadde sun-
ket til seks prosent for begge kjønn. En årsak til at en større 
andel kvinner enn menn blir delvis ledige, er trolig at del-
tidsarbeid er mest utbredt i typiske kvinneyrker.
 Av alle som ble ledige i oktober, er andelen delvis ledige 
i juli høyest blant personer med bakgrunn fra industriar-
beid. Dette kommer av at mange fra industrien blir delvis 
permittert, for eksempel 50 prosent av arbeidstiden. 
 Dersom vi kun ser på de som fortsatt er arbeidssøkere i 
juli, er det blant personer med bakgrunn fra butikk- og 
salgsarbeid og helse, pleie og omsorg at det er vanligst å 
være delvis ledig. I disse yrkesgruppene var en av fire av 
de som fortsatt var arbeidssøkere i juli delvis ledige.

  Januar April Juli

Kjønn Menn (N = 7 768) 39 % 29 % 24 %
Kvinner (N = 6 042) 28 % 19 % 18 %

Aldersgruppe

60 år og eldre (N = 442) 47 % 38 % 31 %
50-59 år (N = 1 379) 36 % 26 % 22 %
40-49 år (N = 2 489) 36 % 27 % 24 %
30-39 år (N = 3 382) 36 % 25 % 23 %
20-29 år (N = 4 803) 34 % 24 % 20 %
Under 20 år (N = 1 315) 20 % 13 % 13 %

Yrkesbakgrunn

Ledere (N = 172) 41 % 30 % 28 %
Ingeniør- og ikt-fag (N = 336) 40 % 27 % 26 %
Akademiske yrker (N = 224) 35 % 20 % 21 %
Undervisning (N = 200) 32 % 21 % 24 %
Helse, pleie og omsorg (N = 918) 25 % 15 % 15 %
Barne- og ungdomsarbeid (N = 530) 27 % 20 % 20 %
Meglere og konsulenter (N = 613) 41 % 25 % 26 %
Kontorarbeid (N = 1 044) 35 % 27 % 25 %
Butikk- og salgsarbeid (N = 1 314) 30 % 20 % 18 %
Jordbruk, skogbruk og fiske (N = 303) 38 % 24 % 16 %
Bygg og anlegg (N = 1 466) 46 % 35 % 27 %
Industriarbeid (N = 1 584) 39 % 28 % 25 %
Reiseliv og transport (N = 1 350) 39 % 27 % 20 %
Serviceyrker og annet arbeid (N = 1 285) 31 % 24 % 21 %
Ingen yrkesbakgrunn / uoppgitt (N = 2 471) 26 % 19 % 18 %

                                         Totalt (N = 13 810) 34 % 24 % 21 %

Tabell 1: 
Andelen av de nye ledige i oktober 2008 som fortsatt er helt ledige i januar, april og juli. Fordelt etter kjønn, 
aldersgruppe og yrkesbakgrunn.

Kilde: nav
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 Når det gjelder aldersforskjeller, var andelen delvis 
ledige lavest blant de under 20 år, og økte med alder. Denne 
aldersforskjellen var mest tydelig i januar, tre måneder 
etter at de ble ledige.

EN AV tI bLE gJENgANgERE

Av de personene som ble arbeidsledige i oktober 2008, var 
32 prosent fortsatt registrert som arbeidssøkere i juli 2009, 
ni måneder senere. De fleste av disse var også registrert 
som arbeidssøkere både i januar og april, men en av fire 
hadde hatt et opphold i arbeidssøkerperioden. Disse kalles 
her gjengangere (se faktaboks om definisjoner). Det kan 
være flere årsaker til at noen går ut og inn av statusen som 
arbeidssøker, men i mange tilfeller kan det dreie seg om 
personer som sliter med å få en varig tilknytning til yrkes-
livet.
 Tabell 2 gir en skisse av hvordan de som ble arbeids-
ledige i oktober 2008 endret status i løpet av de neste ni 
månedene. I tabellen ser vi hvor stor andel som er arbeids-
søkere og hvor stor andel som ikke er arbeidssøkere på de 
ulike tidspunktene (januar, april og juli 2009), fordelt etter 
hvilken status de hadde tre måneder tidligere.
 Vi ser at nærmere halvparten av utvalget ikke lenger var 
registrert som arbeidssøkere i januar, tre måneder etter at 
de ble ledige. De fleste av disse var heller ikke registrert 
som arbeidssøkere i april eller juli. En av fire av de som ble 

ledige i oktober var registrert som arbeidssøkere både i 
januar, april og juli. En av ti var gjengangere som hadde et 
opphold i arbeidssøkerperioden i januar og/eller april og 
dukket opp igjen som arbeidssøkere enten i april eller 
juli.

Størst andel gjengangere blant de yngste
Når vi ser på andelen gjengangere av de som fortsatt er 
arbeidssøkere i juli, er det ulikheter både mellom ulike 
yrkesgrupper og mellom kvinner og menn, men i størst 
grad mellom ulike aldersgrupper. Andelen gjengangere av 
de som fortsatt var arbeidssøkere i juli, var størst blant de 
yngre aldersgruppene. Mens 36 prosent av arbeidssøkerne 
under 20 år var gjengangere, gjaldt dette bare 15 prosent 
av de som var 55 år eller eldre.
 Videre var andelen gjengangere høyest blant personer 
uten yrkeserfaring (28 %), men det var også en høy andel 
gjengangere blant arbeidssøkere med bakgrunn fra ser-
vice-yrker og butikk- og salgsarbeid (26 %). Andelen 
gjengang-ere var lavest blant de som hadde bakgrunn fra 
akademiske yrker og ingeniør- og ikt-yrker (18 %). 24 pro-
sent av mennene og 23 prosent av kvinnene var gjengan-
gere.
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Figur 4: 
Andelen av de som første gang ble registrert som 
helt ledige i oktober 2008 som fortsatt var helt 
ledige i juli 2009. Utvalgte yrker.
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Figur 5: 
Andelen av de som ble arbeidsledige i oktober 
2008 som var delvis ledige i januar, april og juli 
2009 (hhv 3, 6 og 9 måneder senere). kvinner og 
menn.
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Oktober 2008 Januar 2009 April 2009 Juli 2009

Helt 
ledige

100 %

Ordinære 
arbeidssøkere

52 %

Ordinære arbeidssøkere 35 %
Ordinære arbeidssøkere 24 %

Ikke lenger ordinære arbeidssøkere 11 %

Ikke lenger ordinære 
arbeidssøkere

17 %
Ordinære arbeidssøkere (gjengangere) 2 %

Ikke lenger ordinære arbeidssøkere 15 %

Ikke lenger 
ordinære 
arbeidssøkere

48 %

Ordinære arbeidssøkere 
(gjengangere)

6 %
Ordinære arbeidssøkere (gjengangere) 3 %

Ikke lenger ordinære arbeidssøkere 3 %

Ikke lenger ordinære 
arbeidssøkere

42 %
Ordinære arbeidssøkere (gjengangere) 2 %

Ikke lenger ordinære arbeidssøkere 39 %

Tabell 2: 
Andelen av de som første gang ble registrert som helt ledige i oktober 2008 som var ordinære arbeidssøkere 
i januar, april og juli 2009. N = 13 810.
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Permitteringer i en nedgangskonjunktur 
av: JohanneS SørBø og Magne BrÅthen

SAmmENdRAg

En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge av økt bruk av permitteringer. Ved 
utgangen av juni var det 16 500 permitterte registrert hos NAV, en økning på 14 500 personer fra samme tidspunkt i fjor. 
Av disse var 8 000 permittert på fulltid mens 8 500 var delvis permitterte. Det er personer med bakgrunn fra industri- og 
bygge- og anleggsyrker som i størst grad blir permittert, om lag halvparten har bakgrunn fra disse yrkene. Det har også 
blitt langt mer vanlig med permitteringer for personer med bakgrunn i kontorarbeid, ingeniør- og ikt-fag og for meglere 
og konsulenter. 
 Bedriftene i Aust-Agder, Nordland og Sogn og Fjordane er de som i størst grad benytter permitteringer. I disse fylkene 
utgjorde permitterte16 prosent av de helt ledige. Rogaland og Møre og Romsdal har høyest andel delvis permitterte, med 
henholdsvis 36 og 35 prosent av de delvis ledige. Det er færrest permitterte i forhold til antall ledige i Oslo. Her utgjorde 
de permitterte kun seks prosent av de helt ledige og 18 prosent av de delvis ledige ved utgangen av juni. 
 Om vi sammenligner med i fjor, har langt flere av dem som er blitt permittert i år forblitt ledige. I januar ble det regis-
trert 2 400 nye permitterte. Av disse var 43 prosent fortsatt registrert som ledige fire måneder senere. Tilsvarende tall for 
2008 viste at 17 prosent av de 800 som ble permittert i januar fortsatt var ledige i april. Selv om flere forblir ledige, inne-
bærer imidlertid en permittering at de beholder tilknytningen til sin arbeidsgiver.   

INNLEdNINg

Etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut i september 
i fjor, har arbeidsledigheten steget svært raskt også i Norge. 
Det er spesielt bygge- og anleggsnæringen og eksport-
industrien som har blitt hardt rammet av denne nedgangs-
konjunkturen. Dette har gitt en sterk vekst i ledigheten 
blant fagarbeidere som rørleggere, tømrere, platearbeidere 
og sveisere. Ledigheten har også økt raskt for ulike typer 
ingeniører, meglere og konsulenter og transportarbeidere. 
 I alt var det registrert 70 200 helt ledige ved utgangen av 
juni, en økning på 31 400 personer siden juni i fjor. Over 
en tredjedel av veksten i antall helt ledige kom blant perso-
ner fra industriyrker og bygge- og anleggsyrker. Det har 
også blitt 14 600 flere delvis ledige, slik at det ved utgan-
gen av juni var registrert 32 300 delvis ledige. 
 En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten 
kommer som følge av økt bruk av permitteringer. Frem til 
september i fjor hadde antall permitterte ligget stabilt på et 
lavt nivå, men begynte da å stige som følge av den økono-
miske situasjonen (se figur 1). Økningen i antall permitte-
ringer var særlig sterk i månedene fra desember 2008 til 
april 2009, noe som var en sterkt medvirkende årsak til at 

den registrerte arbeidsledigheten steg så raskt i denne peri-
oden. I denne artikkelen vil vi se nærmere på de permit-
terte arbeidssøkerne. 

EN åttEdobLINg I ANtALLEt 
PERmIttERINgER

Det siste året er antall permitterte blitt over åttedoblet. Ved 
utgangen av juni i år var 16 500 personer permittert. 8 500 
hadde innskrenket arbeidstiden sin med 40 prosent eller 
mer, mens 8 000 var permittert på fulltid. Dette betyr at 
mer enn en femtedel av veksten i antall registrerte helt 
ledige fra juni i fjor til juni i år skyldtes økt bruk av permit-
teringer. Når det gjelder veksten i delvis ledige, utgjør per-
mitteringer over halvparten av denne. Per juni 2009 er 11 
prosent av de registrerte helt ledige permitterte, mens blant 
de delvis ledige er tilsvarende andel 26 prosent. 

 Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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EN AV tRE PERmIttERtE kommER FRA 
INdUStRIEN

Nedgangskonjunkturen har, som tidligere nevnt, rammet 
den eksportrettede industrien og bygge- og anleggsnærin-
gen spesielt hardt. Industriproduksjonen falt med 10 pro-
sent fra juni 2008 til juni 2009, og innen metallindustrien 
falt produksjonen med hele 26 prosent. Justert for sesong-
svingninger, sank produksjonen innen bygg og anlegg med 
seks prosent fra 3. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Dette har 
også gjort at etterspørselen etter arbeidskraft har sunket 
betraktelig i disse næringene. Siden høsten 2007 har til-
gangen på ledige stillinger omtrent halvert seg for yrker 
innen bygg og anlegg, mens det i juni ble lyst ut om lag 60 
prosent færre ledige stillinger innen industriyrker enn det 
ble gjort i høstmånedene 2007.
 Arbeidsledigheten har også steget svært raskt for disse 
yrkene det siste året, og om lag en tredjedel av veksten har 
kommet i form av permitteringer. I alt 5 300 av de 16 500 
permitterte ved utgangen av juni kommer fra industrien. 
Litt over halvparten av disse er delvis permitterte, og litt 
under halvparten er helt permitterte. Den andre store grup-
pen er bygge- og anleggsarbeidere, som utgjør om lag en 
fjerdedel av det totale antallet permitterte. Her er imidler-
tid et flertall helt permitterte, dette gjelder 59 prosent av de 
permitterte bygge- og anleggsarbeiderne. 
 Det er også disse to yrkesgruppene hvor det har blitt 
flest nye permitterte det siste året. I alt kommer 7 500 av de 
14 500 nye permitterte fra en av disse to yrkesgruppene. 

Industri var imidlertid den klart største gruppen av permit-
terte for ett år siden, så den prosentvise veksten har der-
med ikke vært like sterk her som for mange andre yrkes-
grupper. 
 Også for personer med bakgrunn i kontorarbeid, inge-
niør- og ikt-fag og for meglere og konsulenter har det blitt 
mer vanlig med permitteringer det siste året. For ett år 
siden var det under 100 permitterte med hver av disse 
yrkesbakgrunnene, men de har det siste året hatt en vekst 
på omtrent 1 000 personer hver. 

Hva er permittering?
Permittering innebærer et midlertidig opphør av et 
arbeidsforhold. Arbeidstakeren fritas midlertidig - helt 
eller delvis - fra sin arbeidsplikt, samtidig som bedriften 
fritas midlertidig for sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet 
mellom partene består likevel gjennom permitterings-
perioden. Formålet med ordningen er at arbeidsgivere 
ikke skal behøve å si opp de ansatte i en kortere periode 
med mangel på arbeid.

De første fem dagene av permitteringsperioden vil 
arbeidsgiver ha lønnsplikt overfor den permitterte 
arbeidstakeren. Deretter følger tre dager hvor arbeids-
takeren verken mottar lønn eller dagpenger, før folke-
trygden betaler dagpenger i inntil 52 uker. Etter 52 uker 
har arbeidsgiver igjen lønnsplikt ovenfor arbeidstakeren.
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Figur 1: 
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datagrunnlag
Antall registrerte ledige hos NAV inneholder både de 
permitterte og ikke-permitterte ledige. I denne artikkelen 
ser vi nærmere på de ledige som er permittert. Det er 
imidlertid ett brudd i statistikken over antall permitterte i 
januar 2004, og vi har derfor ikke sammenlignbare tall 
lenger tilbake enn til 2003.

Endringer i regelverket
Det har blitt gjort flere endringer i permitteringsregel-
verket det siste halve året. Arbeidsgivers lønnsplikt ble  
1. april redusert fra 10 til 5 dager, maksimalt antall per-
mitteringsuker er økt fra 30 til 52 uker, og arbeidstiden 
må nå være redusert med minst 40 prosent mot minst 50 
prosent tidligere. Det er også gjort endringer i regelverket 
som gjør det lettere for bedriftene å rullere permitteringer 
mellom de ansatte.
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Også under forrige nedgangskonjunktur i 2003-2004 var 
det langt flere permitterte enn vi har hatt i årene etter. I 
april 2003 var det om lag 19 000 permitterte, mens det i 
april i år altså var om lag 18 000 permitterte til sammen. 
Yrkesfordelingen er også svært lik den vi så under forrige 
nedgangskonjunktur. Godt over halvparten av de permit-
terte var fra bygge- og anleggsyrker eller industrien. Både 
bygge- og anleggsnæringen og industrien er konjunktur-
følsomme næringer hvor produksjonen og etterspørselen 
etter arbeidskraft svinger mye med konjunkturene, og dette 
ser vi også når det gjelder arbeidsledighet og permitterin-
ger.

FLESt mENN bLIR PERmIttERt

Et flertall av de permitterte er menn, og det er også menn 
som har hatt den sterkeste veksten i antall permitterte det 
siste året. Ved utgangen av juni var 77 prosent av de per-
mitterte menn, mot 62 prosent året før. Mennene er for 
øvrig i flertall både blant gruppen helt permitterte og de 
delvis permitterte. En viktig grunn til dette er den utbredte 
bruken av permitteringer i industrien og i bygge- og 
anleggsnæringen. 

PERmIttERINgER RAmmER ogSå 
ARbEIdSINNVANdRERE

De siste årene har vi hatt en rekordhøy arbeidsinnvandring 
fra de nye EU-landene. I 2008 ble det gitt i alt 79 300 
arbeidstillatelser til borgere fra de nye EU-landene, og 
over 80 prosent av disse gikk til personer fra Polen og 
Litauen. Svært mange av disse jobber innen bygge- og 
anleggsnæringen eller i industrien, og det er derfor ikke 
overraskende at det også har blitt flere permitterte fra disse 
landene. 
 Mens det i juni 2008 var under 100 permitterte polak-
ker, hadde dette økt til 1 300 permitterte i juni i år. Polak-
ker utgjør dermed åtte prosent av de permitterte i alt, mot 
tre prosent for ett år siden. Av de 1 300 er 500 delvis per-
mitterte, mens 800 er helt permitterte. Om lag en fjerdedel 
av de helt ledige polakkene er altså permitterte, mens dette 
gjelder for om lag 11 prosent av nordmennene. En større 
andel av de ledige polakkene har altså beholdt en tilknyt-
ning til arbeidslivet enn det som er tilfellet for nordmenn. 
 Til sammen er 90 prosent av de permitterte fra enten 
Norge eller Polen. Den tredje vanligste landbakgrunnen 
for permitterte er Sverige, med 300 permitterte. At det er 
såpass få permitterte fra Sverige, til tross for at svært 
mange svensker arbeider i Norge, kommer av at disse i 
stor grad jobber innen hotell- og restaurantnæringen, vare-
handel og også i større grad innenfor offentlig sektor enn 

det arbeidsinnvandrerne fra Polen gjør. I disse næringene 
er det langt mindre vanlig med permitteringer enn det er 
innen industrien og bygge- og anleggsnæringen.

FLESt PERmIttERtE I HoRdALANd

Ved utgangen av juni var det i Hordaland at antall permit-
teringer var høyest, med i alt 1 700 personer. Disse fordelte 
seg nokså jevnt mellom helt og delvis permitterte (se figur 
3). Oslo var det fylket med nest flest permitterte. Her er for 
øvrig andelen helt permitterte høyere enn det som er van-
lig i andre fylker. 
 Ser vi på antallet permitterte i forhold til hvor mange 
ledige det er i fylket, skiller imidlertid Oslo seg ut med en 
lav andel permitterte. Kun seks prosent av de helt ledige i 
Oslo er permitterte. Til sammenligning er 16 prosent av de 
helt ledige i Aust-Agder, Nordland og Sogn og Fjordane 
permittert.
 Blant de delvis ledige er det vanligere å være permittert 
enn det er for de helt ledige. I alt er 26 prosent av de delvis 
ledige permitterte, mens dette gjelder for 11 prosent av de 
helt ledige. Også her ser vi at Oslo ligger godt under gjen-
nomsnittet, med en andel på 18 prosent. I den andre enden 
finner vi Rogaland hvor 36 prosent av de delvis ledige er 
permittert, og Møre og Romsdal hvor 35 prosent er permit-
tert. 
 Yrkessammensetningen blant permitterte i Oslo skiller 
seg en del ut fra andre fylker. Blant annet er kun sju pro-
sent av de permitterte i Oslo fra industriarbeid, mot over 
halvparten i fylker som Møre og Romsdal og Sogn og 
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Figur 2: 
Andel av de permitterte etter yrkesbakgrunn. 
Juni 2008 og juni 2009.
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Fjordane. Dette henger selvfølgelig sammen med at det er 
ulik næringssammensetning i de ulike fylkene. I Oslo 
arbeider en lavere andel av de sysselsatte innen industrien 
enn det som er tilfellet i resten av landet. Ettersom en tred-
jedel av de delvis permitterte kommer fra industriarbeid, 
kan dette forklare hvorfor andelen delvis permitterte er lav 
i Oslo. I tillegg er en langt høyere andel av de permitterte i 
Oslo meglere og konsulenter, eller fra ingeniør- og ikt-fag, 
enn det som er tilfellet for resten av landet.

 Av de 2 400 som ble permittert i januar måned, var over 
1 000 (43 %) fortsatt registrert som ledige hos NAV ved 
utgangen av april. Dette er en langt større andel enn det 
som var tilfelle i fjor. I januar 2008 ble det registrert 800 
nye permitterte hos NAV, og 17 prosent av disse var fort-
satt ledige etter fire måneder. Den kraftige konjunkturned-
gangen vi nå er inne i har altså både gjort at tilgangen av 
nye permitterte har økt kraftig, fra 800 i fjor til 2 400 i 
januar i år, og i tillegg forblir de som ble permittert i år 
lenger ledige. 
 Blant de som ble permittert i januar 2008 var trolig en 
større andel permittert av sesongmessige årsaker. Innen for 
eksempel deler av fiskeindustrien eller bygge- og anleggs-
næringen kan det ofte være mindre å gjøre i januar og 
februar måned, og dette gjør at det hvert år blir noen per-
mitteringer i denne perioden fra disse bedriftene. I og med 
at permitteringsnivået var vesentlig lavere i fjor enn i år, 
utgjorde disse en langt større andel av de permitterte. Dette 
vil dermed forklare en del av forskjellen i permitterings-
varigheten mellom de to årene. 
 I tillegg er det blitt gjort flere endringer i permitterings-
reglene det siste året (se faktaboks tidligere i artikkelen). 
Disse endringene har gjort det enklere for bedriftene å per-
mittere ansatte, blant annet fordi det er blitt mer gunstig 
økonomisk for bedriftene og fordi de kan permittere de 
ansatte for en lenger periode nå enn de kunne for ett år 
siden. Dette kan ha vært med på å øke tilgangen av nye 
permitterte og varigheten som ledig for de permitterte. 
Den viktigste forklaringen på den store endringen fra i fjor 
til i år er likevel konjunkturskiftet vi fikk i fjor høst.

Få mIStER tILkNytNINgEN tIL ARbEIdS-
gIVER dE FøRStE SEkS måNEdENE EttER 
PERmIttERINg
Av de 2 400 som ble permittert i januar i år, er det en svært 
liten andel som gikk over til å bli helt ledige og ikke per-
mitterte, det vil si mistet arbeidsforholdet sitt, i løpet av de 
seks første månedene. I år gjelder dette kun fire prosent av 
gruppen, mens tilsvarende andel i fjor var fem prosent. 
Dette er ikke overraskende i og med at 52 uker er maksi-
mal permitteringsperiode, mens denne analysen altså kun 
dekker seks måneder. I denne perioden vil det ikke være 
noen økonomisk gevinst for bedriftene ved å si opp de 
ansatte. De som allikevel har skiftet status til helt ledige og 
ikke permitterte, kommer derfor trolig fra bedrifter som 
har blitt nedlagt. 
 Det er imidlertid en del som endrer permitteringsgrad. 
En fjerdedel skiftet status fra helt til delvis permittert i 
løpet av seks måneder, mens 15 prosent økte permitte-
ringsgraden fra delvis til helt permittert i samme periode. 
Slike endringer i permitteringsstatus forekommer oftere i 
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Figur 3: 
Antall helt og delvis permitterte etter fylke. 
Juni 2009
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VARIgHEtEN økER 

Fra desember 2008 til januar i år ble det registrert 2 400 
nye permitterte hos NAV. Dette var personer som ikke var 
registrert som ledige i de to foregående månedene, men 
som var permitterte ved utgangen av januar måned. Etter 
at den internasjonale finanskrisen slo inn i september var 
det flere bedrifter som måtte nedbemanne og permittere. 
Det tok imidlertid noe tid før dette begynte å slå ut i faktisk 
antall permitterte, blant annet fordi bedriftene om mulig 
skal varsle til NAV to måneder på forhånd, mens arbeids-
taker skal få beskjed senest to uker før permitteringen trer 
i kraft. Det kan også tenkes at en del bedrifter utsatte per-
mitteringene til etter juleferien. Som vi så i figur 1, var 
januar den første måneden hvor antall permitterte begynte 
å øke svært raskt, en utvikling som fortsatte frem til april. 
Vi har derfor sett på de personene som ble permittert i 
januar, og fulgt disse de neste månedene. 
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år enn i fjor. Dette henger trolig sammen med at varigheten 
på permitteringsperioden har økt, og at endringer i regel-
verket åpner for større fleksibilitet når det gjelder å fordele 
permitteringene mellom de ansatte.
 Alt i alt ser det foreløpig ut som om de permitterte i stor 
grad beholder tilknytningen til arbeidslivet, noe som øker 
sannsynligheten for at de kan returnere til sin tidligere jobb 
hvis situasjonen på arbeidsmarkedet endres.

// Permitteringer i en nedgangskonjunktur //  Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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Hvordan påvirker NAV-reformen brukerne? 
Resultater fra NAVs brukerundersøkelser
av: Per KriStoFFerSen og Per ødegÅrd 

SAmmENdRAg

Formålet med NAV-reformen var at saksbehandlingen skulle bli raskere samtidig som den skulle frigjøre ressurser til 
oppfølging av brukerne. I artikkelen undersøker vi om etableringen av NAV-kontorer har hatt en positiv betydning for 
brukernes tilfredshet med NAVs tjenestetilbud. Vi ser også på om andre forhold, blant annet om restansesituasjonen ved 
NAV-kontorene har hatt betydning for brukertilfredsheten. 
 Generelt har brukertilfredsheten gått tilbake siden 2008. Vi fant imidlertid at pilotkontorene – som er de kontorene som 
har vært etablert lengst – hadde høyere tilfredshet i 2009 enn i 2008. Det tyder på at når NAV-kontorene har vært etablert 
en stund, så skjer det positive endringer i organisasjonen og tjenestetilbudet, som også fanges opp av brukerne.
 Vi fant også at tilbakemeldingene fra ledige og sykmeldte ikke hadde endret seg siden 2008, til tross for økt ledighet og 
høyt sykefravær. Dette tyder på at NAV har klart å møte disse utfordringene på en god måte.  
 NAV har hatt problemer med høye restanser siden først halvår 2008. Vi fant at høyere restanser gir lavere tilfredshet, 
men trolig henger dette også sammen med kontorstørrelse eller andre forhold ved de store kommunene.

INNLEdNINg 
Brukerundersøkelser er en viktig del av NAVs resultatopp-
følging. Våren 2008 gjennomførte NAV en brukerunder-
søkelse av NAVs personbrukere.1 Undersøkelsen ble gjen-
tatt våren 2009, og i denne artikkelen har vi analysert 
datamaterialet fra de to undersøkelsene. Undersøkelsen 
inneholder spørsmål om brukernes tilfredshet med NAV 
og om NAVs tjenestetilbud. Det er spesielt tre områder 
som belyses: Tilfredshet med NAVs tilgjenglighet, tilfreds-
het med NAVs service, informasjon og brukervennlighet, 
og tilfredshet med NAVs saksbehandlere/veiledere. I til-
legg stilles tre spørsmål til slutt om NAVs service helhetlig 
sett, om forventninger til NAV og om tillit til NAVs arbeid 
i sin helhet. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om føl-
gende åtte spørsmål:

• Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den service  
 du har fått fra NAV helhetlig sett?

1 Grunnet personvernbestemmelser er brukere av sosialtjenesten ikke med i 
utvalget. Bidragsmottakere og bidragspliktige er også unntatt, da disse gruppene 
skiller seg fra øvrige brukere. I mange tilfeller er disse gruppene ikke mottakere 
av stønader/tjenester fra NAV, men NAV opptrer i mange sammenhenger som et 
slags mellomledd. 

• I hvilken grad opplever du at NAV innfrir dine 
 forventninger? 
• Hvor stor tillit har du til Arbeids- og velferdsetatens  
 arbeid i sin helhet?
• Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til  
 NAV
• Jeg får den service jeg trenger fra NAV
• Jeg er trygg på at NAV ivaretar mine rettigheter
• Jeg får den informasjon jeg har behov for 
• Informasjonen fra NAV bidrar til at jeg forstår min sak  
 bedre

Vi vil særlig undersøke om etablering av NAV-kontor 
påvirker brukernes tilfredshet. Vi vil også undersøke hvil-
ken betydning restansesituasjonen ved NAV-kontorene har 
for brukernes tilfredshet, og om andre forhold har betyd-
ning.
 

bAkgRUNN

Brukerundersøkelser som begrep har fått stadig sterkere 
oppmerksomhet i offentlig sektor. Mens man i privat sek-
tor benytter kunde- og markedsundersøkelser som viktig 

 Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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blerte kontorer og rene arbeids- og trygdekontor.
 Videre ønsker vi å se på restansesituasjonen i kontorene. 
Den negative tilbakemeldingen fra brukerne via media 
sammenfaller med økte restanser (ubehandlede saker) i 
perioden med omorganisering. Det er nærliggende å tro at 
dette påvirker brukerne. Vi ønsker å se om det er noen 
sammenheng mellom kontorenes antall saker som ikke er 
behandlet innen etatens frist for maksimal saksbehand-
lingstid (ytre grense), og brukernes tilfredshet.
 Et tredje moment vi går inn på er kontakthyppighet. I 
flere tilfeller viser undersøkelser av offentlige tjenester at 
det er forskjell i brukertilfredshet i forhold til hvor ofte 
man er i kontakt med tjenesteyteren.
 Resultatene viser at det er en vesentlig nedgang i til-
fredshet siden 2008. Vi ønsker å se om denne er generell, 
eller om det er spesielle grupper eller årsaker til at denne 
nedgangen har kommet, samtidig som vi kontrollerer for 
ulike forhold som kjønn, alder, etableringstidspunkt for 
NAV-kontoret og lignende.  
 

PILotkoNtoRENE VISER FREmgANg 
– bRUkERNE mERkER ogSå dEttE

Den viktigste problemstillingen i denne artikkelen er å 
undersøke om etableringen av NAV-kontorer bidrar til 
bedre brukertilfredshet. Pilotkontorene, de tidlig etablerte 
og de seint etablerte kontorene ble alle sammenlignet med 
de kontorene som ennå ikke var etablert. 
 I analysen av materialet for 2008 fant vi ingen forskjel-
ler av betydning i tilfredsheten i forhold til hvor gamle 
NAV-kontorene var. Dette er i overensstemmelse med 
resultatene Hansen (2008) finner i sitt notat i forbindelse 
med NAV-evalueringen.4 Da analysen ble gjennomført for 
2009 fant vi derimot at brukere med tilknytning til pilot-
kontorene hadde en høyere score i spørsmålet om tillit enn 
de ikke-etablerte kontorene. For de kontorene som ble eta-
blert senere enn pilotkontorene, var det ingen systematisk 
forskjell i tilbakemelding fra brukerne i noen av spørs-
målene.
 Samtidig er det flere tegn som tyder på forbedrede tilba-
kemeldinger fra brukerne av pilotkontorene i 2009-under-
søkelsen. Når analysen ble begrenset til brukere som hadde 
hatt samtale med veileder/saksbehandler, fant vi høyere 
tilfredshet på flere av spørsmålene blant brukerne i pilot-
kontorene. Dette kan tyde på at det har skjedd forbedringer 
i tjenestetilbudet i 2009 som også oppleves av brukerne. 
Dessuten ser vi at brukerne i pilotkontorene i stor grad 
oppgir at de forholder seg til én veileder/saksbehandler i 

4 Hansen har benyttet materiale fra Personbrukerundersøkelsen i 2008, men den 
metodiske	tilnærmingen	er	annerledes.

styringsinformasjon for å vinne eller beholde kunder, er 
hovedfokuset i offentlig sektor brukerundersøkelser som 
et redskap for å sikre brukernes rettigheter, utvikle et effek-
tivt tjenestetilbud og å måle brukernes tilfredshet. 
 I forbindelse med NAV-reformen utarbeidet Arbeids- 
og velferdsdirektoratet i 2006 en undersøkelse som tok 
sikte på å dekke både brukere av tidligere Aetat og Trygde-
etaten i en og samme undersøkelse.2 Undersøkelsen gjen-
nomføres nå årlig for å følge utviklingen over tid. 
Resultatene fra personbrukerundersøkelsen i 2008 viste en 
nedgang i tilfredshet med NAV på viktige områder siden 
2006.3 Tilbakemeldinger fra brukere, svært mange nega-
tive oppslag i media første halvår 2008, og en opphopning 
av ubehandlede saker, antydet at reformen og etableringen 
av NAV-kontorer var mer krevende enn ventet. Restanse-
situasjonen ble noe bedre utover høsten 2008, men i star-
ten av 2009 var det igjen negativ utvikling. Finanskrise og 
endringer i arbeidsmarkedet gjorde NAV gjenstand for 
ekstra mye oppmerksomhet, og nye oppslag dukket opp i 
media. Resultatene av personbrukerundersøkelsen i 2009 
viste samme tegn, tilliten til NAV var synkende, det samme 
var tilfredsheten. 

gIR EtAbLERINgEN AV NAV-koNtoR 
øNSkEdE RESULtAtER?

Et av formålene med NAV-reformen er å bedre brukernes 
situasjon, blant annet gjennom å slå sammen arbeids-, 
trygde- og sosialkontor til ett NAV-kontor. Sammenslå-
ingen skal sikre en enklere og mer effektiv oppfølging av 
brukerne. Et viktig punkt er at brukerne skal slippe å for-
holde seg til mange forskjellige personer i forbindelse med 
sin sak. Vi ønsker derfor å undersøke hvorvidt etabler-
ingen av NAV-kontor gir ønskede resultater, i form av høy-
ere tilfredshet hos brukerne. NAV-evalueringen (Hansen, 
2008) fant ingen tegn til at brukerne med tilhørighet til et 
NAV-kontor var mer tilfredse enn de med tilhørighet til et 
arbeids- eller trygdekontor som ennå ikke er slått sammen. 
Ett år senere er ytterligere 175 kontorer etablert, i tillegg 
har de tidligst etablerte kontorene fått mer tid på seg til å 
fungere. I tillegg viser undersøkelser at tjenesteytingen i 
pilotkontorene har blitt bedre i følge saksbehandlerne 
(Alm Andreassen, 2009). Vi vil derfor undersøke nærmere 
om tilbakemeldingene fra brukerne er forskjellig ved kon-
torer som har vært etablert en stund, i forhold til nylig eta-

2  Thorgersen og Thoresen. Brukerundersøkelser i NAV – Et viktig redskap 
(Arbeid,	Velferd	og	Samfunn,	2006)
3  Spørreskjemaet er siden 2006 justert noe. Det er likevel sammenlignbare 
temaer	i	undersøkelsen	av	2006	og	undersøkelsene	i	2008/2009.	I	2007	ble	det	
gjennomført en undersøkelse som var begrenset til pilotkontorenes brukere. Se 
Arbeid	og	Velferd	Nr.	4	-2007.

// Hvordan påvirker NAv-reformen brukerne? Resultater fra NAvs brukerundersøkelser //  Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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gitt som tidsfrist (ytre grense), har økt frem mot 1. kvartal 
2009. Det er grunn til å anta at lange saksbehandlingstider 
påvirker brukernes tilfredshet. De som har svart at de var 
fornøyd med ventetiden fra de søkte om stønad til utbeta-
ling, svarer også i større grad at de er fornøyd med servi-
cen de har fått hos NAV.
 I analysen har vi brukt saker som har ligget ubehandlet 
utover ytre grense som et mål på kontorets generelle saks-
behandlingssituasjon. Vi fant at en økning i antall saker 
over ytre grenser bidro til lavere tilfredshet i alle tilfreds-
hetsmålene.
 Vi har ikke fullstendige data over kommunestørrelse. Vi 
ser imidlertid at det er en sterk sammenheng mellom andel 
saker over maksimal behandlingstid pr. 1000 innbyggere 
og kommunens størrelse.6 Det vil si at det er lav tilfredshet 
hos brukere med tilhørighet i mange av storbykontorene, 
og vi ser også lavere tilfredshet i Oslo. Dette gjelder også 

6  Variabelen vi har brukt inneholder brukere med tilhørighet til NAV-kontor 
og NAV Trygd-kontor. Bruker med tilhørighet til et NAV Arbeid-kontor er ikke 
inkludert her.

stedet for stadig nye. Et av de viktigste målene ved NAV-
reformen er nettopp at man skal slippe å forholde seg til 
stadig nye saksbehandlere.
 Vi har også sett på endringen i tilfredshet fra 2008 til 
2009 blant brukere som har fått oppfølging, og om denne 
er ulik etter når NAV-kontoret ble etablert. Vi ser da at det 
har vært en liten økning i den generelle tilfredsheten blant 
brukerne ved Pilotkontorene, mens det har vært en ned-
gang fra 2008 for de andre gruppene. Vi ser også at i 
hovedsak er fallet i brukernes tilfredshet mindre ved NAV-
kontor som ble tidlig etablert enn der hvor det fortsatt ikke 
er etablert et felles NAV-kontor. Det er brukerne hos de 
nyeste NAV-kontorene som hovedsaklig har hatt størst fall 
i tilfredsheten. 
 Når vi kun ser på spørsmålene som dreier seg om til-
fredshet med saksbehandler, blir bildet enda tydeligere. 
Her ser vi at brukerne ved Pilotkontorene og en del av de 
tidlig etablerte NAV-kontorene har økt tilfredshet fra 2008, 
de ikke-etablerte kontorene har en liten nedgang, mens de 
sent etablerte har sterkere nedgang. Det kan altså se ut til 
at de kontorene som er i etableringsfasen har større proble-
mer med å tilby god oppfølging til brukerne enn de som 
har vært etablert en stund. Det tyder også på at reformen 
tar noe tid, men at når kontorene får litt tid på seg så blir 
tjenestetilbudet bedre.
 I sin undersøkelse rettet mot NAV-ansatte, finner Alm 
Andreassen (2009)5 at pilotkontorene har en klar fremgang 
på en rekke områder sammenlignet med kontorer som ble 
etablert året etter. Vår undersøkelse kan tyde på at også 
brukerne merker denne fremgangen, og at dette gir seg 
utslag i høyere tilfredshet. Undersøkelsen til Alm Andreas-
sen viser også at medarbeiderne mener at utviklingen i 
pilotkontorene er i tråd med reformens mål. I tillegg til at 
medarbeidere i pilotkontorene er mer positive enn medar-
beidere i de senere etablerte kontorene, opplever medar-
beiderne i pilotkontorene bedre samarbeid på tvers av tid-
ligere etatsgrenser, bedre oversikt over brukerne og bedre 
løsninger for brukerne enn det som tilbakemeldes fra med-
arbeidere ved de senere etablerte kontorene.

HøyE REStANSER gIR LAVERE 
tILFREdSHEt – mEN VISER IkkE 
HELE bILdEt
Det har siden 2006 og innføringen av NAV-reformen vært 
økt press på NAV i forbindelse med saksbehandlingstider 
og saksmengde. Antall ubehandlede saker og antall saker
som har ikke har blitt behandlet innen det som etaten har 

5  I denne undersøkelsen er det pilotkontorer og et utvalg kontorer som ble tid-
lig etablert som er fokus.

NAV-etableringen 
Et av hovedelementene i NAV-reformen er sammenslå-
ingen av arbeidskontorene, trygdekontorene og deler av 
kommunenes sosialtjeneste til et NAV-kontor. Alle lan-
dets kommuner skal ha et eget NAV-kontor. Høsten 2006 
startet etableringen med første pulje, pilotkontorene,* 
hvor alle fylker var representert. I dag er det til sammen 
opprettet 307 av 460 NAV-kontorer. De siste kontorene 
vil bli åpnet i løpet av 4. kvartal 2009. Kontoretablerin-
gen er inndelt i puljer. Pulje 1 er Pilotkontorene. Pulje 2 
til 4 ble opprettet i 2007, pulje 5 til 8 i 2008 og pulje 9 til 
12 opprettes i løpet av 2009. 

metode, utvalg og svarprosent
Artikkelen er basert på data fra NAVs personbruker-
undersøkelser gjennomført i februar og mars i 2008 og 
2009. Dataene er innhentet ved hjelp av telefonintervju 
gjennomført av TNS-Gallup.  Undersøkelsen gjelder et 
tilfeldig utvalg av personer som har en ytelse fra NAV, 
med unntak av sosialhjelpsmottakere og barnebidrags-
saker. 
 Det er for 2008 og 2009 gjennomført henholdsvis 
7 435 og 7 377 intervju. Svarprosent for undersøkelsene 
ligger på ca. 17 prosent av nettoutvalgene. 
 Vi har benyttet standard multippel logistisk regre-
sjon for å se på sammenhengen mellom ulike forhold og 
brukernes tilfredshet med NAV. Resultatene fra regre-
sjonsanalysene presenteres i tabeller i vedlegg 2-4.
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de brukerne som har tilhørighet til pilotkontorene i Oslo. 
Dette gjør det vanskelig å bestemme hvorvidt det er restan-
sesituasjonen eller kommunestørrelse som er den viktigste 
faktoren av de to. Samtidig er kommunestørrelse en varia-
bel som kan romme mange forhold.

HyPPIg koNtAkt - LAVERE tILFREdSHEt  

Et gjennomgående funn var at de som hadde vært hyppig i 
kontakt med NAV var mindre fornøyde. Dessuten ser vi at 
det er en økning på 20 prosent i andelen som er i kontakt 
med NAV 6 eller flere ganger. Er det slik at brukerne ikke 
får tilfredsstillende svar på sine henvendelser og dermed 
møter opp flere ganger for å få svar, eller er det slik at fler-
etatsbrukerne krever mye av etaten? Dette kan ikke denne 
analysen svare på, men uansett viser dette at NAV har store 
utfordringer. 

mottAkERE AV tIdSbEgRENSEt 
UFøREStøNAd – LItE FoRNøydE På ALLE 
omRådER
Vi fant at brukerne av tidsbegrenset uførestønad viste 
lavere tilfredshet på alle områdene. Ordningen har sann-
synligvis aldri blitt det den var tenkt å bli. Få har kommet 
i arbeid, og mange av dem som får tilstått ytelsen har ønske 
om uførepensjon. Samtidig har oppfølgingen ikke vært 
etter intensjonene. Slik sett er det ikke unaturlig at de som 
er brukere av denne ordningen viser seg som mindre for-
nøyde i en undersøkelse som dette. Selv om det er kontrol-
lert for ulike forhold, må resultatet sees i sammenheng 
med en viss grad av seleksjon i og med at mottakerne av 
tidsbegrenset uførestønad gjennomgående er unge og ofte 
har psykiske lidelser. 
 Også de som er under attføring eller mottar rehabilite-
ringspenger er på flere av områdene mindre fornøyde enn 
andre brukere, blant annet når det gjelder spørsmålet om 
de får den informasjon som forventes eller det er behov 
for. For mange brukere har det å komme i kontakt med 
etaten og få korrekt informasjon om sin sak vist seg van-
skelig (St.prp. 51 side 38). At også de som har varig uføre-
pensjon er mindre fornøyde på spørsmålet ”jeg får den 
service jeg trenger fra NAV” kan også ses i sammenheng 
med situasjonen i NAV. Uføreytelsene er et av de områ-
dene hvor det har vært mange restanser flere steder i lan-
det, og hvor effektiviteten i ytelsesforvaltningen represen-
terer en utfordring for etaten.Vi fant ingen forskjell i 
tilfredsheten når det gjaldt de som svarte at de hadde kom-
munale ytelser. Det har blitt slått fast at dette er områder 
der etaten har hatt god måloppnåelse. Blant annet gjelder 
dette Kvalifiseringsprogrammet. 

PERSoNLIg oPPmøtE HoS NAV 
– mESt FoRNøyd bRUkERE  

Som tidligere undersøkelser fra NAV (Kanalvalgundersø-
kelsen 2009) har vist, viser også denne undersøkelsen at 
tilgjengeligheten til NAV er viktig for brukernes tilfreds-
het. Gjennomgående fant vi at de som har hatt møte/sam-
tale med ansatt ved NAV var mest fornøyde, mens telefon-
brukerne og internettbrukerne var mindre fornøyde. I 
denne undersøkelsen har vi ikke skilt mellom generelt 
informasjonssøk på NAV.no og ulike selvbetjeningsløsnin-
ger, men det kan være et poeng å undersøke nærmere hvor-
for brukerne ikke er fornøyde med NAVs nettsider og 
internettløsninger. Det er erkjent at tilgjengeligheten til 
NAV via telefon har blitt betydelig dårligere etter etable-
ringen av Arbeids- og velferdsetaten. Her er det imidlertid 
satt inn en rekke tiltak, og det vises til bedring på flere 
områder. 
  

FALL I bRUkERtILFREdSHEtEN FRA 2008 
tIL 2009 På mANgE omRådER
Det er avdekket avvik i fastsatte kvalitetskrav til saksbe-
handlingen i Arbeids- og velferdsetaten, samtidig som 
nedgangen i norsk og internasjonal økonomi har ført til en 
sterk vekst i ledigheten. Samtidig har etaten fått mye nega-
tiv omtale i media. Disse utfordringene kom særlig høsten 
2008 og våren 2009. Slikt sett er det ikke overraskende at 
en finner en markert nedgang i tilfredsheten på alle områ-
der når en sammenligner 2008 med 2009. Imidlertid ser vi 
at store brukergrupper fortsatt gir positive tilbakemeldin-
ger. Ledige, sykemeldte og alderspensjonister er grupper 
som er like tilfredse i 2009 som tidligere. Det kan se ut til 
at NAV har håndtert den økte arbeidsledigheten og innfø-
ringen av ny it-løsning for pensjon på en god måte.

konklusjon 
Til tross for en generell nedgang i brukernes tilfredshet 
med NAV fra 2008 til 2009, ser vi forbedringer som er 
knyttet til NAV-reformen. Pilotkontorene som ble oppret-
tet i 2006 får nå bedre tilbakemelding fra brukerne. De 
kontorene som ble etablert på senere tidspunkt viser ikke 
samme fremgang, men funnene tyder generelt på at når de 
har vært etablert som NAV-kontorer en stund, så forbedres 
tilbakemeldingene fra brukerne. Den generelle nedgang i 
brukertilfredshet gjelder ikke alle brukergrupper. På tross 
av finanskrisen med økt ledighet, høyt sykefravær og store 
utfordringer i NAV, så er ikke tilbakemeldingene fra ledige, 
sykmeldte og alderspensjonistene endret siden 2008. 

// Hvordan påvirker NAv-reformen brukerne? Resultater fra NAvs brukerundersøkelser //  Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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Vedlegg 1. Uavhengige variable - 2008 og 2009

20
08

20
09

I 
al

t

Antall intervju 7 434 7 377 14 811

Kjønn

Mann 37,6 38,3 37,9

Kvinne 62,4 61,7 62,1

Alder

Under 25 8,3 8,6 8,5

26 - 45 46,0 47,0 46,5

46 - 66 37,0 35,8 36,4

67+ 8,7 8,7 8,7

Kontakt NAV: Antall ganger

1 gang 18,5 14,5 16,4

2 - 5 ganger 54,6 52,4 53,5

6 eller flere 27,0 33,1 30,1

Type ytelse

Sykepenger 12,3 11,6 12,0

Arbeidsledige 13,9 14,5 14,2

Yrkeshemmede 16,5 14,7 15,6

Rehabiliteringspenger 9,6 8,3 8,9

Tidsbegrenset uførestønad 7,9 7,8 7,8

Enslige forsørgere 4,4 5,4 4,9

Familieytelser 18,6 19,9 19,3

Hjelpemidler 9,2 9,2 9,2

Alderspensjon 5,7 3,9 4,8

Uførepensjon 2,0 4,7 3,4

Kommunal ytelse

Kontakt NAV: Type kanal

Innom et NAV kontor 68,2 71,4 69,8

Kontakt pr. telefon 56,1 61,1 58,6

Har hatt møte/samtale med ansatt 48,1 52,2 50,2

Har benyttet NAV’s sider på internett 45,7 52,8 49,2

Har benyttet elektronisk kommunikasjon 18,0 22,2 20,1

Har ikke hatt kontakt siste 6 måneder 11,3 7,7 9,5

NAV - etablering

Ikke etablerte kontorer 33,6 36,2 35

Pilotkontorer (pulje 1) 6,0 5,9 5,9

Senere etablerte (Pulje 2,3,4 og 5) 28,4 26,3 27,3

Sist etablerte (Pulje 6,7,8,9) 32,0 31,6 31,8

Restanser over ytre grenser

Gjennomsnitt 1,4 3,4 2,5

Min - Max 0 – 13,6 0 – 27,3 0 – 27,3
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Kjønn (ref: mann) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kvinne 1,06 1,12 1,05 1,04 0,97 1,08 1,08 1,08

Alder (ref: 26-45) 1 1 1 1 1 1 1 1

Under 25 1,02 0,95 0,99 0,99 0,99 0,29 1,17 1,09

46-66 1,10 0,95 0,94 1,06 1,07 1,10 1,12 1,03

67+ 1,92*** 2,53*** 1,71*** 1,79*** 1,82*** 2,14*** 2,24*** 2,20***

Kontakt med NAV (ref: 1 gang) 1 1 1 1 1 1 1 1

2 - 5 ganger 0,94 0,89 1,00 0,98 0,89 0,05 0,92 0,85

6 eller flere 0,51*** 0,50*** 0,59*** 0,61*** 0,47*** 0,52*** 0,51*** 0,53***

Type ytelse (ref: sykepenger) 1 1 1 1 1 1 1 1

Arbeidsledige 0,94 0,84 0,95 0,89 0,87 1,05 1,04 1,02

Yrkeshemmede 0,95 0,95 1,01 0,78 0,9 0,98 0,77*** 0,80**

Rehabiliteringspenger 0,81 0,9 0,93 0,77** 0,86 0,89 0,77*** 0,8

Tidsbegrenset uførestønad 0,61*** 0,66*** 0,64*** 0,56*** 0,59*** 0,61*** 0,52*** 0,57***

Enslige forsørgere 0,94 1,02 0,99 0,84 0,88 0,9 0,89 0,88

Familieytelser 1,15 1,21 1,11 1,00 0,98 1,02 0,92 1,05

Hjelpemidler 1,1 0,93 0,91 1,10 1,00 0,88 0,86 0,82

Alderspensjon 1,55 1,3 1,26 1,49 1,27 1,04 1,27 1,18

Uførepensjon 0,98 1,05 0,94 0,68*** 0,72** 0,82 1,01 1,2

Kommunal ytelse(ref: nei) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kommunal ytelse 0,82 1,01 1,08 0,92 1,19 1,04 1,01 1,14

Type kanal

Har vært innom et NAV-kontor 1,00 1,01 1,00 0,93 0,93 0,92 0,78 0,99

Kontakt pr. telefon 0,74*** 0,72*** 0,75*** 0,79*** 0,67*** 0,79*** 0,68*** 0,78***

Har hatt møte/samtale med ansatt 1,25*** 1,16** 1,17*** 1,20*** 1,21*** 1,34*** 1,24*** 1,21***

Har benyttet NAV’s sider på internett 0,86** 0,88 0,92 0,86* 0,85*** 0,87** 0,91 0,92

Har benyttet elektronisk kommunikasjon 1,23*** 1,16 1,08 1,10 1,11 1,11 1,20*** 1,08

Kontakt med NAV(ref: nei) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kontakt med NAV 1,25 1,04 1,02 1,14 1,11 0,9 1,15 1,51

NAV - etablering (ref: ikke etablerte kontor) 1 1 1 1 1 1 1 1

Pilotkontorer (pulje 1) 0,99 0,98 1,13 1,07 1,00 1,10 1,02 1,01

Senere etablerte (Pulje 2, 3,4 og 5) 0,85*** 0,90*** 0,88 0,85*** 0,81*** 0,92 0,92 0,87

Sist etablerte (Pulje 6,7,8,9) 0,97 0,96 0,93 0,97 0,96 0,97 0,96 0,88

Restanser over ytre grenser 0,98*** 0,98*** 0,98*** 0,98*** 0,97*** 0,99 0,98*** 0,99

År (ref 2008) 1 1 1 1 1 1 1 1

2009 0,77*** 0,74*** 0,61*** 0,81*** 0,74*** 0,75*** 0,79*** 0,79***

Vedlegg 2: Resultater av logistisk regresjon for 2008 og 2009 samlet.

Resultatene	er	presentert	som	odds	ratioer	som	innebærer	forholdet	mellom	sannsynligheten	for	å	være	fornøyd	og		sannsynligheten	for	ikke	å	være	fornøyd.	Med	ut-
gangspunkt i dette kan en regne ut de relative sannsynlighetene for de ulike variablene. Poenget med å bruke logistisk regresjon er først og fremst at de relative risikoene 
kan beregnes når verdiene på de øvrige variablene i modellen holdes konstante ved å anta en gjennomsnittlig verdi. 1 i tabellen utgjør referansen. Når oddsen er høyere 
enn	1	innebærer	dette	at	det	er	en	høyere	sjanse	for	å	være	fornøyd,	mens	verdier	under	1,	innebærer	at	sjansen	er	mindre	enn	referansekategorien.
***,	**,	og	*	representer	signifikans	på	1-,	5-	og	10-prosentnivå.	Konfidensintervallet	er	utelatt	fra	tabellen.



46

// Hvordan påvirker NAv-reformen brukerne? Resultater fra NAvs brukerundersøkelser //  Arbeid og velferd Nr 3 // 2009

H
el

he
tl

ig
 

se
rv

ic
e

In
nf

ri
r 

fo
rv

en
t

H
el

he
tl

ig
 

ti
lli

t

R
es

pe
kt

Se
rv

ic
e

Iv
ar

et
ar

 
re

tt
ig

he
te

r

In
fo

rm
as

jo
n

F
or

st
år

 s
ak

Kjønn (ref: mann) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kvinne 1,09 1,17 1,11 1,09 1,06 1,26 0,97 1,13

Alder (ref: 26-45) 1 1 1 1 1 1 1 1

Under 25 1,06 0,99 1,01 1,22 1,02 1,36 1,14 1,26

46-66 0,97 0,94 0,97 1,02 0,96 1,08 1,17 1,12

67+ 1,82 2,9*** 2,04 1,27 1,77 2,34** 2,07** 2,04**

Kontakt med NAV (ref: 1 gang) 1 1 1 1 1 1 1 1

2-5 ganger 0,87 0,87 0,99 0,95 0,92 0,88 0,92 0,85

6 eller flere 0,53*** 0,57*** 0,64*** 0,63*** 0,54*** 0,60*** 0,64*** 0,64***

Type ytelse (ref: sykepenger) 1 1 1 1 1 1 1 1

Arbeidsledige 1,07 0,78 0,91 0,96 0,84 0,92 1,04 0,95

Yrkeshemmede 1,01 0,90 1,01 0,90 0,90 0,91 0,73 0,79

Rehabiliteringspenger 0,87 0,87 0,93 0,78 0,83 0,81 0,66*** 0,81

Tidsbegrenset uførestønad 0,72 0,69* 0,68*** 0,67* 0,69 0,61*** 0,49*** 0,64**

Enslige forsørgere 1,06 1,09 1,14 0,93 0,85 0,88 0,95 0,88

Familieytelser 1,25 1,20 1,23 1,06 0,95 0,95 0,91 1,08

Hjelpemidler 1,33 1,07 0,99 1,60 0,87 0,72 0,75 0,85

Alderspensjon 1,73 1,31 1,54 1,80 1,36 1,05 1,33 1,23

Uførepensjon 1,16 1,06 1,05 0,79 0,74 1,12 0,99 1,21

Kommunal ytelse (ref: nei) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kommunal ytelse 0,74 0,95 0,98 0,63*** 1,11 0,90 0,85 0,96

Type kanal

Har vært innom NAV-kontor 0,93 1,02 0,93 0,93 0,92 0,82 0,86 0,96

Kontakt pr. telefon 0,80** 0,84 0,83 0,88 0,79** 0,91 0,79*** 0,87

Har hatt møte/samtale med ansatt 1,28* 1,14 1,20 1,20 1,14 1,29** 1,22 1,12

Har benyttet NAVs sider på internett 0,89 0,89 0,89 079* 0,77** 0,83 0,88 0,95

Har benyttet elektronisk kommunikasjon 1,16 1,10 1,05 1,06 1,08 0,99 1,17 1,09

Kontakt med NAV (ref: nei) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kontakt med NAV 0,92 1,10 1,15 1,56 1,78 0,94 1,33 1,19

NAV-etablering (ref: ikke etablert) 1 1 1 1 1 1 1 1

Pilotkontorer (pulje 1) 0,81 0,77 0,80 0,85 0,77 0,91 0,93 0,95

Senere etablert (pulje 2, 3, 4 og 5) 0,87 0,91 0,85 0,82 0,81 0,90 0,85 0,86

Sist etablert (pulje 6, 7, 8 og 9) 0,99 0,94 0,93 1,00 0,94 0,99 0,92 0,83

Restanser over ytre granser 0,95 0,97 0,98 0,98 0,94 0,93** 0,91*** 0,94*

Vedlegg 3: Resultater av logistisk regresjon for 2008
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Kjønn (ref: mann) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kvinne 1,04 1,09 1,02 1,01 0,91 0,98 0,92 0,98

Alder (ref: 26-45) 1 1 1 1 1 1 1 1

Under 25 1,00 0,92 0,99 0,86 0,97 1,26 1,19 0,98

46-66 1,06 0,96 0,91 1,09 1,04 1,11 1,08 0,96

67+ 1,83 2,28*** 1,92 2,09 1,84 2,00 2,45*** 2,19**

Kontakt med NAV (ref: 1 gang) 1 1 1 1 1 1 1 1

2-5 ganger 0,99 0,9 1,00 1,01 0,87 0,86 0,91 0,85

6 eller flere 0,50*** 0,45*** 0,56*** 0,60*** 0,43*** 0,47*** 0,45*** 0,47***

Type ytelse (ref: sykepenger) 1 1 1 1 1 1 1 1

Arbeidsledige 0,86 0,87 0,94 0,83 0,86 1,09 1,04 1,03

Yrkeshemmede 0,89 0,98 0,99 0,71** 0,90 1,03 0,79 0,78

Rehabiliteringspenger 0,75 0,93 0,93 0,75 0,88 0,93 0,88 0,77

Tidsbegrenset uførestønad 0,53*** 0,63*** 0,62*** 0,49*** 0,52*** 0,61*** 0,56*** 0,51***

Enslige forsørgere 0,86 1 0,89 0,78 0,90 0,94 0,87 0,87

Familieytelser 1,07 1,2 1,01 0,94 0,98 1,06 0,94 1,02

Hjelpemidler 0,97 0,84 0,8 0,89 1,09 0,99 0,93 0,78

Alderspensjon 1,62 1,35 0,88 1,41 0,24 1,06 1,15 1,21

Uførepensjon 0,87 1,05 0,89 0,62** 0,71 0,74 1,06 1,19

Kommunal ytelse (ref: nei) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kommunal ytelse 0,86 1,03 1,12 1,15 1,22 1,11 1,01 1,25

Type kanal

Har vært innom NAV-kontor 1,08 1,03 1,07 0,95 0,95 1,01 0,78 1,03

Kontakt pr. telefon 0,70*** 0,66 0,70*** 3 0,59*** 0,71*** 0,68*** 0,72***

Har hatt møte/samtale med ansatt 1,23*** 1,17 1,14 1,21* 1,2*** 1,3*** 1,2*** 1,29***

Har benyttet NAVs sider på internett 0,84 0,88 0,97 0,92 0,91 0,89 0,91 0,90

Har benyttet elektronisk kommunikasjon 1,27*** 1,2 1,10 1,12 1,14 1,06 1,20*** 1,09

Kontakt med NAV (ref: nei) 1 1 1 1 1 1 1 1

Kontakt med NAV 1,90 1,04 1,02 0,86 1,35 0,84 1,15 2,32

NAV-etablering (ref: ikke etablert) 1 1 1 1 1 1 1 1

Pilotkontorer (pulje 1) 1,17 1,18 1,45** 1,25 1,24 1,29 1,02 1,07

Senere etablert (pulje 2, 3, 4 og 5) 0,83 0,9 0,91 0,84 0,81** 0,96 0,92 0,88

Sist etablert (pulje 6, 7, 8 og 9) 0,95 0,97 0,93 0,94 0,97 0,95 0,96 0,90

Restanser over ytre granser 0,98*** 0,98*** 0,98** 0,97*** 0,97*** 0,99 0,98 0,99

Vedlegg 4: Resultater av logistisk regresjon. bare 2009
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Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende 
fedre kortere foreldrepermisjon?
av: eliSaBeth Fougner  

SAmmENdRAg
Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig næringsdrivende tar sjeldnere ut fedrekvote enn fedre som 
er arbeidstakere. De tar også sjeldnere ut mer enn de ukene som er forbeholdt far. 
 Noe av forskjellen kan knyttes til at far driver egen virksomhet. Hvis fars innsats og tilstedeværelse er avgjørende for 
bedriften, kan det være vanskelig for far å ta ut permisjon. Disse fedrene kan også ha et større økonomisk tap enn andre 
fedre når de mottar foreldrepenger. 
 Lavt uttak av foreldrepenger skyldes ikke bare at far har en egen virksomhet å ta hensyn til. Det skyldes også at fedre 
som er selvstendig næringsdrivende er eldre enn fedre med arbeidsinntekt, og at aldersforskjellen mellom mor og far er 
større. Dette er forhold som har betydning for om far vil ta ut foreldrepenger, og for om han vil ta ut mer enn fedre-
kvoten. Fars uttak av foreldrepenger varierer også med hvor i landet familien er bosatt, og om fars virksomhet er 
innenfor primærnæring eller annen næring. 

INNLEdNINg 
Fedre som er selvstendig næringsdrivende tar sjeldnere ut 
fedrekvote enn fedre med arbeidsinntekt. De tar også sjeld-
nere ut mer enn de ukene som er forbeholdt far.  Denne 
artikkelen viser hvordan ulike forhold kan bidra til å for-
klare denne forskjellen.
 Fedre omtalt i artikkelen har barn født i første halvår 
2007, og barnets mor mottar foreldrepenger. De aller fleste 
av fedrene vil derfor ha rett til seks uker med fedrekvote. 
Hvis far ikke tar ut foreldrepenger kan det skyldes at han 
ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger, at han ikke 
har rett til fedrekvote fordi mor arbeidet under halv stil-
ling, eller at han har valgt å ikke ta ut fedrekvoten.
 Far kan ta ut fedrekvoten samtidig med at mor er 
hjemme, eventuelt mens hun avvikler ferie. Han kan ta ut 
fedrekvoten sammenhengende eller fordele de tretti dagene 
over flere perioder.
 I tillegg til fedrekvoten kan far ta ut foreldrepenger på 
selvstendig grunnlag av den del av foreldrepengeperioden 
som foreldrene kan fordele mellom seg. Det forutsetter at 
far har daglig omsorg for barnet, og at mor går ut i arbeid 
eller utdanning før perioden er over, eventuelt at mor er for 
syk til selv å ta seg av barnet. 

Regelverk knyttet til foreldrepenger
For å kunne ta ut foreldrepenger må mor/far ha hatt 
inntekt i minst seks av de ti siste månedene før uttak 
av foreldrepenger. Inntekten må tilsvare minst halve 
grunnbeløpet i folketrygden. Av foreldrepengeperio-
den er tre uker før fødselen og seks uker etter fødselen 
forbeholdt mor. Far har rett til fedrekvote hvis begge 
foreldre har rett til foreldrepenger, og mor har arbeidet 
mer enn halv stilling. Resten av foreldrepengeperio-
den kan mor og far dele mellom seg slik de selv 
ønsker. 
 For barn født i perioden 1.7.2006 til 30.6.2009 er 
foreldrepengeperioden 44 uker for de som velger 100 
prosent utbetaling og 54 uker for de som velger 80 
prosent. Seks uker har vært forbeholdt far som fedre-
kvote. For barn født 1.7.2009 og senere ble fedrekvo-
ten økt med fire uker, til ti uker, og den totale foreldre-
pengeperioden økt med to uker. 
 Dersom mor ikke var yrkesaktiv før fødselen, 
har far ikke rett til fedrekvote. Da kan far ta ut for-
eldrepenger på selvstendig grunnlag, men bare hvis 
mor går ut i arbeid eller utdanning før perioden er 
over.

 Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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SELVStENdIg NæRINgSdRIVENdES 
SItUASJoN

Fedre som er selvstendig næringsdrivende har et lavere 
uttak av foreldrepenger enn fedre som bare har arbeidsinn-
tekt. Dette kan ha direkte sammenheng med at far driver 
egen virksomhet. For disse fedrene kan uttak av foreldre-
penger være forbundet med både praktiske problemer og 
økonomisk tap. 
 Det kan også skyldes at fedrene og deres familier er for-
skjellige på andre måter. Slike forskjeller kan i seg selv ha 
betydning for fars rett til fedrekvote, og for hvor mange 
uker han har foreldrepenger. 
 Forhold i regelverket. Frem til 1.7.2008 kunne selv-
stendig næringsdrivende få mindre utbetalt enn arbeids-
takere når de tok ut foreldrepenger. De som ikke hadde 
tegnet frivillig forsikring for sykepenger fikk utbetalt 65 
prosent av beregningsgrunnlaget for næringsinntekt, og 
inntil 65 prosent av maksimalbeløpet på 6G (grunnbeløpet 
i folketrygden). Fra 1.7.2008 får alle foreldre utbetalt for-
eldrepenger med 100 prosent av beregningsgrunnlaget 
inntil 6G. 
 Regelendringen 1.7.2008 hadde størst betydning for 
fedre som er selvstendig næringsdrivende utenfor primær-
næringen, men bare for den tredelen som ikke hadde teg-
net frivillig forsikring. Fedre med barn født i første halvår 
2007 har kunnet ta ut foreldrepenger etter nye regler.
 Økonomisk tap for familien. Foreldrepenger kan gi et 
større økonomisk tap for fedre som er selvstendig nærings-
drivende enn for fedre som er arbeidstakere. Spesielt hvis 
far arbeider flere timer enn normal arbeidsuke, og/eller er 
forsiktig med å ta ut egen lønn. Da vil utbetalte foreldre-
penger ikke kunne dekke kjøp av de tjenester som far selv 
utfører i virksomheten. 
 Når far er selvstendig næringsdrivende vil den virksom-
het som far driver være en viktig del av hele familiens inn-
tektsgrunnlag, både på kort og lang sikt. Hvis far skal ta ut 
foreldrepenger utover fedrekvoten må han ha daglig 
omsorg for barnet. Dette kan gjøre det vanskelig å opprett-
holde kontakt med kunder og leverandører, og å konkur-
rere om kontrakter.
 Fars arbeidssituasjon. Det kan være vanskelig å være 
borte fra arbeidsplassen når man er selvstendig nærings-
drivende. Når bedriften er under utvikling kan fars kunn-
skaper, ideer og arbeidsinnsats være avgjørende for den 
daglige driften. Kanskje er det få eller ingen ansatte som 
kan overta ansvar og arbeidsoppgaver hvis far vil ta ut for-
eldrepenger. Far kan ta ut fedrekvote samtidig med at mor 
er hjemme, eventuelt mens hun avvikler ferie. Dette gjør 
det mulig å ha kontakt med bedriften de første seks ukene 
med foreldrepenger. Hvis far vil ta ut mer enn fedrekvoten 
må han ha ansvar for barnet alene. 

 Fars rett til foreldrepenger og fedrekvote.  Fedre som 
er selvstendig næringsdrivende kan ha rett til fedrekvote 
sjeldnere enn fedre som er arbeidstakere. Hvis far er for-
siktig med å ta ut egen lønn kan han være uten rett til for-
eldrepenger. Dersom mor har redusert sin arbeidstid til 
under halv stilling - for å arbeide gratis i familiens nærings-
virksomhet eller fordi hun må ta større ansvar hjemme - vil 
far være uten rett til fedrekvote.
 Mors arbeidssituasjon. Sannsynligheten for at far vil 
ta ut mer enn seks uker fedrekvote er høyest når både far 
og mor har høy inntekt (Fougner 2009). Når både mor og 
far har høy utdanning og inntekt vil begge foreldre kunne 
tape økonomisk på å ta ut foreldrepenger. Begge vil ha sin 
egen karriere å ta vare på, og begge må være synlige på sin 
arbeidsplass for å bli tildelt ansvar og arbeidsoppgaver. 
 Mors tilknytning til arbeidslivet har betydning for hvor 
sterkt hun vil oppfordre far til å ta ut mer enn fedrekvoten. 
Mødre med tungt arbeid og lang arbeidsreise kan ønske å 
ta ut mest mulig av foreldrepengeperioden selv. Når far er 
selvstendig næringsdrivende er det også i mors interesse at 
fars virksomhet går bra.
 Kjennetegn ved familien. Fedre som er selvstendig 
næringsdrivende er eldre enn fedre som er arbeidstakere, 
og i disse familiene er aldersforskjellen mellom mor og far 
større. Dette har betydning for mors inntekt før fødselen, 
og for fars uttak av foreldrepenger (Fougner 2009). Fedre 
med egen virksomhet innenfor primærnæringen er oftere 
bosatt i distriktene. Her kan det være lange avstander mel-
lom hjem og arbeidssted, og til skole eller barnehage for 
eldre barn. Lang arbeidsreise kan påvirke mors mulighet 
til å arbeide mer enn halv stilling, og derigjennom også 
fars rett til fedrekvote. I distriktene kan det også være van-
skeligere for foreldre som ønsker det å dele på foreldre-
pengeperioden ved å kombinere arbeid og foreldrepenger. 

LAVERE UttAk AV FoRELdREPENgER 
Fire av fem fedre1 tar ut foreldrepenger. Figur 1 viser at 
fedre som er selvstendig næringsdrivende mottar foreldre-
penger (76,5%) sjeldnere enn fedre som er arbeidstakere 
med inntekt over 4G (84,5%). 
 Når begge foreldre mottar foreldrepenger tar en av fire 
fedre ut mer enn fedrekvoten. Andelen er noe lavere for 
fedre som er selvstendig næringsdrivende (22,4%) enn for 
fedre med arbeidsinntekt over 4G (25,5%).
 Det er naturlig å sammenligne fedre som er selvstendig 

1  Antall fedre med foreldrepenger er sett i forhold til antall barn som er født 
i en bestemt periode, gitt at barnets mor mottok foreldrepenger. Med dette blir 
andel som tar ut fedrekvote for lav. I utvalgsundersøkelser er antall fedre som tar 
ut foreldrepenger sett i forhold til antall fedre som oppgis å ha rett til fedrekvote. 
Her kan andel fedre som tar ut fedrekvote bli for høy hvis svarprosenten er lav.
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næringsdrivende har kunnet bestemme om dette skal gjelde 
også for deres virksomhet.
 Fedre til barn født i første halvår 2007 har kunnet ta ut 
foreldrepenger med 100 prosent av beregningsgrunnlaget. 
Dette fordi fedre uten forsikring har kunnet utsette uttak av 
foreldrepenger til etter 1.7.2008. 
 Figur 2 viser andelen selvstendig næringsdrivende 
fedre som har tatt ut foreldrepenger for barn født i januar 
og juni måned i 2006 og 2007.2 Fedre med virksomhet 
innen primærnæringen tok ut foreldrepenger oftere for 
barn født i 2007 enn for barn født i 2006. Dette kan ikke 
skyldes regelendringen 1.7.2008. Antall fedre i primær-
næringen er lavt, men de forhold som regulerer virk-
somheten og fars arbeidsforhold endres lite fra ett år til 
et annet. 
 Når fars virksomhet er innen annen næring kan til-
knytning til yrke og bransje være noe forskjellig for 
fedre med barn født i de fire enkeltmånedene. Ramme-
betingelser for virksomheten og tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft kan ha endret seg, og også barnefamilienes 
økonomi. Dette kan være årsaken til at fedre med barn 

// Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? //  Arbeid og velferd Nr 3 // 2009
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Figur 1:
Fedre til barn født første halvår 2007. Antall 
dager far har foreldrepenger i 2007 og 2008. 
Etter fars inntekt i 2007

Kilde: nav

næringsdrivende med fedre som har arbeidsinntekt over 
4G. Disse fedrene vil normalt være i et stabilt arbeidsfor-
hold der de har opparbeidet rett til foreldrepenger. Fedre 
med lavere inntekt er ofte svært unge, og de er oftere uten 
rett til foreldrepenger.
 Fedre som er selvstendig næringsdrivende har stor inn-
flytelse på egen inntekt, og på om de oppfyller kravet til 
inntekt i seks av ti måneder før uttak av foreldrepenger. 
Det beløp de tar ut av virksomheten kan være påvirket av 
hvor stort overskudd bedriften har, og av hvor store inves-
teringer som trengs i nær fremtid. Det er derfor ingen klar 
sammenheng mellom registrert årsinntekt og det antall 
måneder far har arbeidet. 

Regelendring 1.7.2008 har mindre  
betydning

Fra 1.7.2008 har selvstendig næringsdrivende fått utbetalt 
foreldrepenger etter de samme regler som arbeidstakere. 
Tidligere fikk de som manglet frivillig forsikring for syke-
penger mindre utbetalt. Endringen ble gjort kjent som bud-
sjettforslag fra Regjeringen i en pressemelding fra Barne- 
og likestillingsdepartementet 5.oktober 2007.
 Regelendringen 1.7.2008 fikk størst betydning for fedre 
som er selvstendig næringsdrivende utenfor primærnærin-
gen, og da bare for den tredelen som ikke hadde tegnet 
frivillig forsikring. Fedre med virksomhet innen jordbruk, 
skogbruk og fiske har svært ofte vært forsikret gjennom 
kollektive avtaler.
 Mange arbeidsgivere utbetaler differansen mellom høy 
inntekt og foreldrepenger. Fedre som er selvstendig 

data hentet fra NAVs registre 
Data omfatter foreldre til barn født i perioden 1.1.2007 til 
30.6.2007 og som fortsatt er bosatt i landet februar 2009.  
 NAV har ingen opplysninger om hvilke fedre som har 
hatt rett til fedrekvote. Mors inntekt når hun tar ut foreldre-
penger kan vise om det er sannsynlig at hun arbeidet mer 
enn halv stilling før fødselen. Fars inntekt i fødselsåret kan 
vise om det er sannsynlig at han er i et stabilt arbeidsfor-
hold.*
 Av barn født i første halvår 2007 har 22 725 en mor 
som mottar foreldrepenger. 14 430 av fedrene er i alder 
30-39 år. Av fedre i trettiårene er 570 (4,0%) uten inntekt. 
1 135 (7,9%) har inntekt helt eller delvis fra selvstendig 
virksomhet, herunder 260 fra primærnæring og 875 fra 
annen næring. 12 720 (88,2%) har bare arbeidsinntekt, 930 
med inntekt under 4G og 11 790 med inntekt over 4G. 
 Antall dager far mottar foreldrepenger er summert for 
perioden 1.1.2007 til 31.12.2008, til barna er mellom 18 
måneder og 24 måneder gamle. Fra 1.1.2007 er det enklere 
for foreldre å strekke foreldrepengeperioden ved å kombi-
nere arbeid og foreldrepenger, noe som gjøres av stadig 
flere. De fleste av fedrene i artikkelen vil ha rukket å ta ut 
foreldrepenger.

*			Fedre	uten	inntekt	i	2007	kan	opparbeide	rett	til	fedrekvote	i	løpet	av	
2008.		Far	kan	ha	høy	inntekt	i	2007	og	være	uten	rett	til	fedrekote	på	
slutten av foreldrepengeperioden. 

2 Far har hatt foreldrepenger i fødselsåret eller året etter fødselen. Barn født i 
januar	er	fem	måneder	eldre	enn	barn	født	i	juni.		Når	barnet	er	eldre	vil	flere	
fedre ha rukket å ta ut foreldrepenger.
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født i juni 2006 tok ut foreldrepenger oftere enn fedre til 
barn født i juni 2007.3

ALdER PåVIRkER FARS UttAk AV 
FoRELdREPENgER 
Fedre som er selvstendig næringsdrivende er i gjennom-
snitt eldre enn fedre som er arbeidstakere med inntekt over 
4G. Aldersforskjellen er større når far er eldre, og når far 
har egen virksomhet. Dette er medvirkende årsak til at 
fedre som er selvstendig næringsdrivende har et lavere 
uttak av foreldrepenger (Fougner 2009). 
 Fedre i trettiårene med god inntekt er de som oftest tar 
ut fedrekvote, og som oftest tar ut mer enn seks uker. Disse 
fedrene er gamle nok til å ha etablert et stabilt arbeids-
forhold, og unge nok til å være oppvokst i et samfunn der 
mor og far deler på arbeid og ansvar i hjemmet. 
 Fedre som er eldre enn 40 år tar ut foreldrepenger sjeld-
nere enn fedre i trettiårene. De tar også i mindre grad ut 
mer enn seks uker. Når far er 40 år og eldre er aldersfor-
skjellen mellom foreldrene større enn når far er i tretti-
årene. Far tar oftere ut fedrekvote når han er litt eldre enn 
mor, og langt sjeldnere hvis han er mer enn seks år eldre 
enn henne. 
 Fars alder og aldersforskjell mellom foreldrene kan ha 
betydning for mors arbeidstid før fødselen, og derved også 
for fars rett til fedrekvote. Mor har oftere har lav inntekt 
når far er eldre, og når aldersforskjellen er stor. 

Figur 2:
Fedre som er selvstendig næringsdrivende i      
primærnæring og annen næring.  Andel med     
foreldrepenger. Etter når barnet er født 

Kilde: nav
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Figur 3:
Fedre til barn født første halvår 2007. 
Fars inntekt og alder i 2007
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 Figur 3 viser at fedre som er selvstendig næringsdri-
vende er eldre enn fedre med arbeidsinntekt over 4G. 
 For å redusere effekten av fars alder er fedre i trettiårene 
sammenlignet særskilt. Når far er 30-39 år er aldersfor-
skjellen mellom foreldrene nær den samme for fedre som 
er selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere. Når far 
er i trettiårene har fedre som er selvstendig næringsdri-
vende fortsatt et lavere uttak av foreldrepenger, jfr. figur 4. 
Selvstendig næringsdrivende tar ut foreldrepenger (79,5%) 
sjeldnere enn fedre med arbeidsinntekt over 4G (85,7%). 

Når far er i trettiårene tar selvstendig næringsdrivende 
også sjeldnere ut mer enn fedrekvoten (23,0%) enn arbeids-
takere (27,1%).

3	 	Når	barnet	er	født	i	2006	vil	far	ta	ut	foreldrepenger	i	2007,	i	en	periode	
med	økende	sysselsetting	og	økonomisk	vekst.	Fedre	til	barn	født	i	2007	tar	ut	
foreldrepenger i 2008, når veksten er i ferd med å avta. 
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andel som tar ut foreldrepenger

andel som tar ut mer enn seks uker

boStEd og NæRINg PåVIRkER UttAk AV 
FoRELdREPENgER
Når far er i trettiårene varierer fars uttak av foreldrepenger 
med hvilket fylke familien er bosatt i. Det er litt færre som 
tar ut foreldrepenger i Oslo (80,2%) enn i landet som hel-
het (81,4%). Andelen er lavest i Nordland og Finmark, og 
høyest i Sogn og Fjordane (88,3%). Når begge foreldre har 
foreldrepenger tar fedre som er selvstendig næringsdri-
vende i Oslo (36,3%) og Sør-Trøndelag (30,6%) oftest ut 
mer enn fedrekvoten, jfr. figur 5. Andelen er lavest i Øst-
fold (20,7%) og i Nord-Trøndelag (18,9%).
 Forskjellen mellom fedre i ulike fylker kan skyldes ulik 
mulighet til å ta ut foreldrepenger og fedrekvote. Famili-
ens bosted kan ha betydning for mors arbeidstid før fødse-
len, og derved også for fars rett til fedrekvote. Mor har 
mulighet for lengre arbeidstid mellom fødsler hvis eldre 
barns barnehage og skole er nær hjemmet. 
 Foreldre som bor sentralt kan ha større mulighet til å 
kombinere arbeid og foreldrepenger enn foreldre i distrik-
tene. Hvis begge foreldre skal ha redusert arbeidstid må 
mors arbeidsgiver ha tilgang på annen arbeidskraft i den 
tid hun ikke arbeider.  Forhold på det lokale arbeidsmarke-
det vil derved kunne påvirke fars mulighet til å ta ut mer 
enn fedrekvoten
 Når far er selvstendig næringsdrivende har en av fire 
virksomhet innenfor primærnæringen, og tre av fire innen-
for annen næring. Familier med fedre i primærnæringen er 
naturlig nok oftere bosatt i distriktene, jfr. figur 6. Fedrene 
er like ofte selvstendig næringsdrivende i Oslo som i lan-

// Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? //  Arbeid og velferd Nr 3 // 2009

Figur 6:
Fedre 30-39 år. Fedre som er selvstendig 
næringsdrivende og fedre som er arbeidstakere 
med inntekt over 4g. Etter fylke.

*  Fedre med arbeidsinntekt under 4G er ikke med. 

Kilde: nav

Figur 5:
Fedre 30-39 år. Andel med foreldrepenger og andel 
av disse som tar ut mer enn 6 uker. Etter fylke.*

* Mor mottar foreldrepenger i fylket  

Kilde: nav

4			Av	fedre	som	er	selvstendig	næringsdrivende	bor	en	av	fire	(25,3%)	i	
Oslo	eller	Akershus,	men	bare	en	liten	andel	(4,2%)	av	de	fedre	som	har	
sin	virksomhet	innenfor	primærnæringen.

det for øvrig, men i Oslo er fars virksomhet hovedsakelig 
innenfor annen næring.4 Fedre med egen virksomhet i 
annen næring er overrepresentert i sentrale strøk.

Uttak av foreldrepenger er forskjellig i      
primærnæring og annen næring
Fedre med egen virksomhet tar ut foreldrepenger like ofte 
i primærnæringen (79,6%) som i annen næring (79,5%), 
men langt sjeldnere enn fedre med arbeidsinntekt over 4G 
(85,7%). Når far er selvstendig næringsdrivende kan uttak 
av foreldrepenger gjøre det nødvendig å leie inn kvalifisert 
hjelp, eller pålegge ansatte merarbeid. Om dette lar seg 
gjøre er avhengig av familiens bosted og økonomi, av 
bedriftens størrelse, og av forhold knyttet til den yrkes-
gruppe og bransje som far tilhører. 
 Foreldrepenger utover fedrekvoten er nesten like vanlig 
for fedre med egen virksomhet i annen næring (24,9%), 
som for fedre med arbeidsinntekt over 4G (27,1%). Fedre 
i primærnæringen tar sjelden ut mer enn seks uker (16,9%), 
jfr. figur 7.
 Selvstendig næringsdrivende innen primærnæringen er 
svært ofte jordbrukere med arbeidsplass nær hjemmet. 
Disse fedrene har mulighet for tett kontakt med barna i 
løpet av en normal arbeidsdag. Mor, som kan ha lang 
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Far 30-39 år. Andel med foreldrepenger
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arbeidsreise, må gå tilbake i sitt arbeid tidligere hvis far 
skal ta ut mer enn fedrekvoten. 

FARS VIRkSomHEt HAR bEtydNINg

Vi har sett at foreldrenes alder og bosted har betydning for 
fars uttak av foreldrepenger. Slike forhold er medvirkende 
årsak til at fedre som er selvstendig næringsdrivende tar ut 
mindre foreldrepenger enn arbeidstakere, men kan ikke 
forklare hele forskjellen. Et lavere uttak av foreldrepenger 
skyldes også at far har ansvar for en virksomhet.

mors inntekt når far har egen virksomhet 
Den inntekt som bestemmer mors foreldrepenger er et 
resultat av hennes inntektsnivå og arbeidstid før fødselen. 
Mor har oftere lav inntekt når far er selvstendig nærings-
drivende enn når far har arbeidsinntekt over 4G. Det kan 
bety at mor oftere arbeidet under halv stilling før fødselen, 
og at fedre som er selvstendig næringsdrivende oftere er 
uten rett til fedrekvote. 
 Mors inntekstnivå er bestemt av mors yrke, kvalifika-
sjoner og alder, og også av arbeidsmarked og lønnsnivå 
der familien bor. Mødre kan ha mer eller mindre utbetalt 
for samme arbeidstid. Det betyr at forskjellen i mors stil-
lingsandel før fødselen kan være mindre enn det forskjel-
len i inntekt skulle tilsi. Og at fedre som er selvstendig 
næringsdrivende kan ha rett til fedrekvote like ofte som 
fedre med arbeidsinntekt over fire ganger grunnbeløpet. 

 Mors inntekt er lavest når far er selvstendig næringsdri-
vende med virksomhet innenfor primærnæringen, jf. figur 
8. Mødre i jordbruket kan ha redusert arbeidstid i annet 
arbeid for å utføre oppgaver på gården. De kan også ha 
lavere lønnsnivå fordi familien er bosatt utenfor sentrale 
strøk. Fedre i primærnæringen tar ut foreldrepenger like 
ofte som fedre med virksomhet innenfor annen næring. 
Når far er selvstendig næringsdrivende i annen næring er 
mors inntekt like høy som når far er arbeidstaker med høy 
inntekt. Disse familiene er overrepresentert i sentrale strøk, 
der lønnsnivået kan være høyt. Fedre med virksomhet i 
annen næring tar svært ofte ut mer enn fedrekvoten. 

Fedre med egen virksomhet velger oftere 
bort foreldrepenger
Mødre med høy inntekt har mest sannsynlig arbeidet mer 
enn halv stilling. Fedre som er selvstendig næringsdri-
vende har et lavere uttak av foreldrepenger også i de tilfel-
ler barnets mor hadde høy inntekt før fødselen, jfr. figur 9 
og figur 10.5

 Vi ser altså at fedre som er selvstendig næringsdrivende 
har lavere foreldrepengeuttak enn andre fedre, uansett 
mors inntekt. Når mor har høy inntekt kan forskjellen ikke 
skyldes at far er uten rett til fedrekvote. Mest sannsynlig er 
det forhold knyttet til virksomheten som gjør at selvsten-

Figur 7:
Fedre 30-39 år. Andel med foreldrepenger og 
andel av disse som tar ut mer enn 6 uker. Etter 
fars inntekt.
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Figur 8:
Fedre 30-39 år. Forholdet mellom mors inntekt og 
fars inntektsgrunnlag.

Kilde: navKilde: nav

5	 Tallene	er	for	små	til	å	skille	mellom	fedre	med	virksomhet	i	primærnæring	
og	annen	næring.	Når	mor	har	inntekt	under	2,5G	er	antall	fedre	for	lite	til	å	angi	
andel som tar ut mer enn fedrekvoten



54

Arb
.ta

ker 

innt 6
G+

50 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

Selvste
ndig 

nærin
gsdriv

ende

Arb
.ta

ker 

innt 4
-6

G

Fe
dre 30-3

9 år

mor 6G, maks foreldrep

mor mellom 2,5 og 6G

mors innt. under 2,5G

Arb
.ta

ker 

innt 6
G+

100 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

65 %

60 %

55 %

Selvste
ndig 

nærin
gsdriv

ende

Arb
.ta

ker 

innt 4
-6

G

Fe
dre  3

0-3
9 år

mor 6G, maks foreldrep

mor mellom 2,5G og 6G 

mors innt. under 2,5G  

dig næringsdrivende fedre lar være å ta ut fedrekvote. 
 Det kan være vanskelig for selvstendig næringsdrivende 
fedre å være borte fra virksomheten. Fars mulighet til å ta 
ut foreldrepenger vil være påvirket av forhold internt i 
bedriften, og av forhold som har betydning for den bransje 
far arbeider innenfor. 

Et lavere uttak av foreldrepenger kan også skyldes at fami-
lier der far er selvstendig næringsdrivende har et annet syn 
på arbeidsdeling i hjemmet. Holdninger til fars og mors 
rolle er forskjellig i ulike aldersgrupper, og kan variere fra 
ett geografisk område til et annet. Fedre som er selvstendig 
næringsdrivende er eldre enn fedre som bare har arbeids-
inntekt, og aldersforskjellen er større mellom mor og far.  
Fars inntektsgrunnlag er også forskjellig i landets fylker 
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Figur 9:
Fedre 30-39 år. Andel som tar ut foreldrepenger. 
Etter fars og mors inntekt i 2007.

Kilde: nav

Figur 10:
Fedre 30-39 år med foreldrepenger. Andel som 
tar ut mer enn 6 uker. Etter fars og mors inntekt 
i 2007.

Kilde: nav
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Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en utvalgsun-
dersøkelse som blir gjennomført kvartalsvis av Statis-
tisk sentralbyrå.

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

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

Arbeidssøkere
Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av ordinære 
arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne.

Arbeidssøkervarighet
Arbeidssøkervarigheten til en person som er registrert 
som for eksempel helt ledig, vil si hvor lang sammen-
hengende periode personen har vært registrert som 
arbeidssøker. Denne perioden inkluderer tid som del-
vis ledig, ordinær tiltaksdeltager, annen arbeidssøker 
eller med nedsatt arbeidsevne. Opphold i perioden på 
inntil 28 dager regnes ikke som brudd.

Avtalte dagsverk
Hvor mange dagsverk det er avtalt at en arbeidstaker 
skal arbeide ifølge arbeidstakerregisteret, justert for 
stillingsandel og ferie. Mer formelt er avtalte dagsverk 
definert som avtalte arbeidsdager*stillingsandel*ferie
korrigeringsfaktor. 

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

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

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

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

Ordinære tiltaksdeltakere
Ordinære arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkeds-
tiltak.

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

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

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

Sesongjustering
Tallstørrelser på NAVs ulike arbeidsmarkedsstatistik-
ker varierer ofte med årstiden som en følge av at 
mange fenomener gjentar seg omtrent på samme tid 
hvert år. Eksempelvis går arbeidsledigheten normalt 
opp om sommeren og etter årsskiftet. Dette har sam-
menheng med at mange skoleelever (studenter) 
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avslutter utdanningen og melder seg som arbeidssø-
kere etter at semestrene er avsluttet. I tillegg følger 
deler av sysselsettingen bedriftenes kontraktsperio-
der. Slike kontrakter utløper ofte før sommeren og 
ved årsskiftet. 
 For å skille ut underliggende endringer og rense bort 
sesongmessige forhold, justerer NAV en del tidsserier 
i et statistikkprogram, X12 Arima. Dette programmet 
baserer seg på historisk informasjon om sesongsving-
ninger. 
 Det er sesongvariasjoner i de fleste av størrelsene 
NAV presenterer statistikk over. Mønsteret i sesong-
variasjonene og betydningen av sesongeffektene er 
imidlertid forskjellige. Når det gjelder utviklingen i 
antall personer med nedsatt arbeidsevne er for eksem-
pel sesongvariasjonene betydelig mindre enn for antall 
helt ledige. Likevel er det av betydning å justere for en 
sesongrelatert nedgang som finner sted i juni og august 
i forbindelse med at mange personer med nedsatt 
arbeidsevne avsluttet skolegang før sommerferien. 
 Etter at en tidsserie er korrigert for sesongvariasjo-
ner, vil det for enkelte størrelser fremdeles være store 
endringer mellom månedsobservasjonene. I enkelte 
tilfeller er det vanskelig å tillegge slike endringer 
mening. Det kan da være til hjelp å tydeliggjøre en 
trend i månedsobservasjonene. Tidsserien justeres ved 
å tillegge avvikende månedsobservasjoner mindre 
vekt. Dette gir en mer glattet tidsserie. Tilgang ledige 
stillinger per virkedag er et eksempel på en størrelse 
hvor det er behov for å glatte tidsserien for å få tydeli-
gere fram en trend. Statistikkprogrammet X12 Arima 
benyttes i forbindelse med justering av trend.

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

Sysselsatte i AKU
Personer som hadde inntektsgivende arbeid i minst en 
time i undersøkelsesuka, personer som normalt utfører 
slikt arbeid, men som pga. sykdom, permisjon, ferie 
osv. ikke arbeidet i undersøkelsesuka, og verneplik-
tige.

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