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hvordan går det med de som har vært 
arbeidssøkere i 2 år?
AV åSHILD mALE kALSTØ, mAGNE bRÅTHEN OG jOHANNES sØRBØ

sammendrag

Ved utgangen av desember 2010 var det 5 900 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år. Dette er 
mer enn dobbelt så mange som ett år tidligere. Det er særlig menn og eldre som blir gående lenge som arbeidssøkere. 
At menn i større grad enn kvinner har vært arbeidssøkere i over 1,5 år, henger sammen med at personer i mannsdomi-
nerte yrker som bygg og anlegg og industri, oftere er lengre ledig enn andre yrkesgrupper. Dette er forøvrig de yrkes-
gruppene som opplevde den største økningen i arbeidsledigheten i perioden etter at finanskrisen inntraff høsten 2008. 
Mange av disse er fortsatt arbeidsledige.

Hva som vil skje med de som nå snart har gått ledige i 2 år, er det for tidlig å si noe om. Ser vi på tilsvarende gruppe 
i desember 2004, altså ved slutten av forrige nedgangskonjunktur, finner vi forskjeller i hvilken grad ulike grupper 
kommer tilbake til arbeidslivet. Av de helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år i desember 2004, 
var knapt 45 prosent i arbeid i juni 2008. To år senere var denne andelen sunket til 41 prosent. Kvinner var i større grad 
kommet i arbeid enn menn. Det var en høyere andel av de i alderen 25-44 år som var i arbeid sammenlignet med andre 
aldersgrupper. Vi fant også at bygge- og anleggsarbeidere i mindre grad var tilbake i arbeid enn andre yrkesgrupper, 
mens personer innen ingeniør- og ikt-fag skilte seg ut i motsatt retning. 

Fem prosent av de helt ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom halvannet og to år i desember 2004, var regis-
trert som mottakere av uførepensjon i 2010. Sannsynligheten for å motta uførepensjon er påvirket av sykdomshistorik-
ken forut for at personene ble ledige. De som hadde vært lenge sykemeldt eller på rehabiliteringspenger i 2002, altså 
året før de ble arbeidsledige, hadde signifikant høyere sannsynlighet for å være uførepensjonert i 2010. Ledige som 
mottok dagpenger i desember 2004 hadde derimot signifikant lavere sannsynlighet for å være uførepensjonert. Dette 
kan henge sammen med at dagpenger er en indikator på at man fortsatt har en sterkere tilknytning til arbeidslivet, ved 
at man relativt nylig har vært i arbeid. 

Om lag 15 prosent av de som hadde vært ledige i 1,5-2 år ved utgangen av 2004 var registrert som personer med 
nedsatt arbeidsevne i juni 2010, mens det blant personer over 60 år naturlig nok var mange som hadde gått av med 
alderspensjo n 6 år senere.

Hvordan det vil gå med dagens gruppe ledige vil avhenge av utviklingen på arbeidsmarkedet fremover. I 2005 gikk vi 
inn i en oppgangskonjunktur som førte til et kraftig fall i arbeidsledigheten og sterk sysselsettingsvekst. Den nåværende 
utviklingen på arbeidsmarkedet viser også en nedadgående ledighet og en økende sysselsetting. Det er imidlertid ikke 
ventet at denne oppgangskonjunkturen blir like kraftig som den vi hadde i årene 2006-2008, noe som kan tilsi at over-
gangen til arbeid blir noe lavere i dag enn det den var den gang. 

Dagens gruppe skiller seg også noe fra gruppen fra 2004, for eksempel ved at vi nå har flere menn og flere fra bygge- 
og anleggsyrker, som den gang hadde lavere overgang til arbeid enn andre grupper. Samtidig er gjennomsnittsalderen 
i gruppen som har vært ledig i 1,5-2 år noe lavere nå enn den var i 2004, noe som isolert sett skulle tilsi en høyere 
overgang til arbeid. 

 InnLednIng

Da den internasjonale finanskrisen brøt ut høsten 2008 
resultert e dette umiddelbart i en kraftig vekst i arbeids-
ledigheten, også her hjemme. Fra september 2008 til april 
2009 ble det registrert nesten 4 000 flere helt ledige per 
måned, når vi justerer for normale sesongvariasjoner. Vi må 

tilbake til nedgangskonjunkturen på slutten av 80-tallet for 
å finne sist ledigheten steg så raskt i Norge. Det var særlig 
blant personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker 
og industriyrker at ledigheten økte, men dette gjaldt også 
for høyt utdannede som ingeniører og sivilingeniører. Etter 
dette har imidlertid veksten i ledigheten vært langt lavere, 
og i andre halvår 2010 var ledigheten forholdsvis stabil.
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En gruppe skiller seg likevel ut. Det er nå langt flere 
ledige som har vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år enn 
det var for ett år siden. I desember 2010 var det 5 900 helt 
ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom halvannet 
og to år, noe som er mer enn dobbelt så mange som i de-
sember 2009. Dette er personer som ble ledige det første 
drøye halve året etter finanskrisen inntraff.

Vi ønsker i denne artikkelen å se nærmere på denne 
gruppen. Skiller de seg ut fra helt ledige som har vært 
arbeidssø kere i kortere tid? I tillegg vil vi se på de helt 
ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år i 
desember 2004. Disse ble ledige i forrige nedgangskon-
junktur, og vi vil her se på hvordan det har gått med dem 
senere. Hvor stor andel er kommet i jobb? Hvor mange har 
nedsatt arbeidsevne, er blitt uførepensjonister eller er 
arbeidsledi ge?

hvem BLIr gående Lenge LedIg?
Hvilken yrkesbakgrunn og utdanning man har, kan for 
eksempel påvirke hvor lett det er å finne en ny jobb. Sam-
tidig vil også alderen kunne spille en rolle. Dersom man 
er 22 år og mister jobben, vil mange kanskje velge å 
studer e om man ikke finner en ny jobb relativt raskt. Per-
soner som mister jobben når de er 65 år, vil på den andre 
siden kanskje begynne å tenke på pensjon. Vi vil her se 
nærmere på hvordan de helt ledige som har vært arbeids-
søkere mellom 1,5 og 2 år, skiller seg fra dem som har 
vært i samme situasjon i kortere tid.

menn og eldre går lenger ledig

Både blant de helt ledige som i desember 2010 hadde vært 
arbeidssøkere i under 1,5 år og de som hadde vært 
arbeidssøker e mellom 1,5 og 2 år, er det klart flest menn. 
Andelen menn er noe høyere i sistnevnte gruppe, hvor de 
utgjør hele 70 prosent, mens de i førstnevnte gruppe ut-
gjør 62 prosent av de ledige. Hvis vi sammenligner disse 
gruppene med de som var i samme situasjon i desember 
2009, ser vi den samme tendensen; menn utgjør en mye 
større andel av de helt ledige arbeidssøkerne enn kvinner. 
I 2009 var det på den andre siden ikke like stor forskjell 
mellom kvinner og menn i gruppen som hadde vært 
arbeidssøke r mellom 1,5 og 2 år som den vi observerer i 
2010. Forskjellen mellom kjønnene var relativt lik i denne 
gruppen og i gruppen som hadde vært arbeidssøkere i en 
kortere periode. Det var altså også i 2009 flere menn enn 
kvinner som var arbeidssøkende, men ikke en tendens til 
at menn gikk lengre ledig enn kvinner. 

Det er i aldersgruppen 30-39 år vi finner den høyeste 
andelen helt ledige, og dette gjelder uansett hvor lenge 
man har gått ledig. Videre ser vi at de som er 40 år og 
over har større sjanse for å gå lenge ledig enn de som er 
under denne alderen. De eldre aldersgruppene utgjør altså 
en større andel av gruppen som har gått ledig i mellom 
1,5 og 2 år. De under 30 år utgjøt 23 prosent av denne 
gruppen, mens 49 prosent er over 39 år. Når det gjelder 
de som har vært helt ledige i under 1,5 år, er fordelingen 
mellom aldersgruppene jevnere. Både de under 30 år og 
de over 39 år utgjør 36 prosent. At yngre arbeidssøkere i 
mindre grad blir gående lenge ledig enn eldre arbeids-
søkere henger sammen med at de gjerne er mer yrkes-
messig og geografisk mobile, og mange vil også lettere 
kunne veksle mellom studier og arbeid avhengig av kon-
junktursituasjonen. 

Bygge, anleggs og industriarbeidere 
går stadig lenger ledig
Personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid, 
samt industriarbeid, er overrepresentert i begge arbeids-
søkergruppene vi ser på her. De gjør seg særlig gjeldende 
i gruppen som har vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år, 
hvor de til sammen utgjør 32 prosent av de ledige. I de-
sember 2009 var det også innenfor disse yrkesgruppene 
vi fant den høyeste andelen som hadde vært arbeids-
søkende mellom 1,5 og 2 år. Det siste året har det imidler-
tid blitt tre ganger så mange i denne gruppen. At vi nå ser 
en svært kraftig vekst i antallet ledige fra bygge- og 
anleggsa rbeid og industri som har vært arbeidssøkere i en 
lengre periode, henger sammen med at det var disse 
gruppen e som opplevde størst vekst i ledigheten da 
finanskris en inntraff. 

arbeidssøkere

Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av helt ledige, 
delvis ledige, ordinære tiltaksdeltakere og andre 
arbeidssøke re. Arbeidssøkere er personer som søker 
inntektsgivende arbeid gjennom NAV, og som er til-
gjengelige for det arbeidet som søkes. Hovedregelen er 
at en person anses som arbeidssøker til NAV, hvis han 
har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to 
siste ukene. Ordinære arbeidssøkere omfatter arbeids-
søkerstatusene registrerte arbeidsledige (helt ledige), 
ordinære tiltaksdeltakere, delvis ledige arbeidssøkere og 
Andre ordinære arbeidssøkere.

I denne artikkelen fokuserer vi på personer som var 
helt ledige i desember 2004 eller desember 2010, og som 
hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år på dette 
tidspunktet. Det vil si at de også kan ha deltatt på tiltak 
eller vært delvis ledige i løpet av denne perioden, men at 
alle var helt ledige i desember 2004/2010.
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Det er innen industriarbeid og kontorarbeid at den stør-
ste andelen av de ledige har vært arbeidssøkere i opp mot 
2 år. Blant de helt ledige fra disse yrkesgruppene som har 
vært arbeidssøkere i under 2 år, har 12 prosent vært 
arbeidssøk ere i mellom 1,5 og 2 år. Også personer med 
bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, bygge- og anleggs-
arbeid, meglere og konsulenter, samt serviceyrker og 
anne t arbeid har relativt høy andel i gruppen som har vært 
arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. Motsatt ser vi at grup-
per med høy utdanning og/eller som jobber i offentlig 
sektor, som akademiske yrker, helse, pleie og omsorgs-
yrker, barne- og ungdomsarbeid og undervisningsarbeid i 
mindre grad blir gående ledig så lenge som 1,5 år. Det ser 
altså ut til at yrkesbakgrunnen har betydning for hvor 
lenge man blir gående arbeidsledig. Noe av forskjellen vi 
observerer kan imidlertid også skyldes at ulike yrkes-
grupper har forskjellig konjunkturfølsomhet og forskjel-
lig timing i konjunktursvingningene. Personer fra bygg 
og anlegg og industrien blir ofte ledig tidlig i konjunktur-
forløpet, og går dermed lenger ledig før konjunkturene 
bedres og arbeidsledi gheten igjen begynner å gå ned. 

Økning i ledigheten blant innvandrere 
fra østeuropeiske eUland

Personer med innvandrerbakgrunn går lenger ledige enn 
personer som er født i Norge. Dette gjelder både innvan-
drere fra OECD-land 1 og innvandrere som ikke kommer 
fra disse landene. I desember 2010 utgjorde personer som 
ikke er født i Norge 32 prosent av dem som hadde vært 
arbeidssøkere i under 1,5 år, og 35 prosent av dem som 
hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. Det siste 
året har det særlig vært en økning i andelen innvandrere 
fra OECD-land som har gått lenge ledig. I 2009 var 9 pro-
sent av de som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 
år fra OECD-land, mens dette gjaldt 15 prosent i 2010. 
Som vi allerede har sett, går personer med yrkesbakgrunn 
fra bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid lenge ledig. 
I årene etter 2004 har vi hatt en svært kraftig arbeidsinn-
vandring fra østeuropeiske EU-land, særlig Polen og 
Litaue n, og disse har i stor grad begynt å jobbe i bygge- 
og anleggsnæringen eller industrien. Dette kan være med 
på å forklare hvorfor vi ser en så markant økning i antall 
personer som har vært arbeidssøkende i 1,5 til 2 år blant 
innvandrere fra OECD-land. 

relativt mange som har gått lenge ledig 
mottar dagpenger
Både blant dem som har vært arbeidssøkere under 1,5 år 
og mellom 1,5 og 2 år mottar flertallet dagpenger. Det er 
likevel store forskjeller mellom de to gruppene. Hvis vi ser 
nærmere på førstnevnte gruppe, har litt over halv parten 
dagpenger. Blant dem som har vært arbeidssøkere mellom 
1,5 og 2 år derimot, har om lag åtte av ti dag penger. Mange 
unge har ikke opptjent seg rettigheter til dagpenger, i og 
med at de er nykommere på arbeidsmarkedet, mens eldre i 
stor grad har tjent seg opp slike rettigheter. Som vi så i 
figu r 1, er personer i de yngre aldersgruppene i mindre 
grad arbeidssøkere i lang tid enn personer i de eldre 
aldersgru ppene. Dette kan være noe av forklaringen på 
den observerte forskjellen mellom dem som mottar dag-
penger og dem som ikke gjør det. I tillegg kan det å ikke 
motta dagpenger gi insentiver til å ville komme seg rasker e 
tilbake i arbeid. Når man ikke er sikret en inntekt blir det 
sannsynligvis mer nødvendig å komme seg raskt i arbeid 
eller over i studier. 

1  Land som er medlem i OECD (utenom Norge): Australia, Østerrike, 
Belgi a, Canada, Chile, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Hellas, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italia, Japan, Korea, Luxembourg, 
Mexico, Nederland, New Zealand, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, USA. 
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Figur 1: 
helt ledige som har vært arbeidssøkere i under  
1,5 år og mellom 1,5 og 2 år. Fordelt på kjønn  
og alder. desember 2010
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Figur 2: 
helt ledige som har vært arbeidssøkere i henholdsvis 
under 1,5 år og mellom 1,5 og 2 år. Fordelt på yrker. 
desemb er 2010.



14

// Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år // Arbeid og velferd Nr 1 // 2011

hva skJedde I 2004?

For å få mer kunnskap om gruppen som i desember 2010 
hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år, og hvordan 
det kanskje vil gå med dem, kan det være interessant å se 
på hvordan det har gått med en lignende gruppe tidligere. 
I det følgende vil vi derfor se nærmere på arbeids-
markedsstatusen til personene som var helt ledige i 
desembe r 2004, og som da hadde vært arbeidssøkere i en 
tilsvarende lang periode. 

Også gruppen som i desember 2004 hadde vært 
arbeidssøke re i nesten 2 år ble ledige i en nedgangskon-
junktur. Disse ble ledige i løpet av første halvår 2003, da 
arbeidsledigh eten steg. I desember 2004 hadde imidlertid 
arbeidsledigheten stabilisert seg, og også gått noe ned. 
Dette kan ligne på situasjonen i desember 2010. Gruppen 
fra 2010 er likevel noe ulik gruppen i 2004, blant annet 
ved at en større andel nå har bakgrunn fra bygge- og 
anleggsarb eid enn det som var tilfellet i 2004. 

I figur 4 ser vi hvor stor andel av de som var helt ledige 
i desember 2004 som var registrert som arbeidstakere i 
perioden juni 2005 - juni 2010. Som vi ser økte andelen i 
jobb for hvert år fram til juni 2008. Denne tendensen gjel-
der uavhengig av arbeidssøkervarighet. Særlig økte ande-
len i jobb mye fra 2005 til 2006, men også det neste året 
var det en stor økning i andelen som var i arbeid. I disse 
årene var Norge inne i en sterk oppgangskonjunktur, og 
arbeidsledigheten falt fra 81 100 i juni 2005 til 38 700 i 
juni 2008. Høsten 2008 kom imidlertid finanskrisen, og 
arbeidsledigheten steg til 69 200 personer i juni 2009. 
Dette resulterte også i at andelen som var i jobb falt noe 
fra 2008 til 2009, og denne nedgangen fortsatte i 2010. 
Hvor stor andel av de tidligere arbeidssøkerne som er i 
jobb er altså, naturlig nok, sterkt påvirket av situasjonen 
på arbeidsmarkedet. 

Vi ser også at jo lenger man har gått arbeidsledig, jo 
lavere er sannsynligheten for å gå over i jobb. Blant de 
som i desember 2004 hadde vært arbeidssøkere i under 
1,5 år, var halvparten i jobb i juni 2010. Blant de som 
hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år var litt over 
40 prosent i jobb, mens andelen var litt over 30 prosent for 
de som hadde vært arbeidssøkere i mer enn 2 år. Det er 
ikke tilfeldig hvem som blir gående lenge ledig. Som vi 
har sett, blir eldre i større grad gående lenge ledig enn 
unge, yrkesbakgrunn og utdanning spiller også inn, og 
trolig vil også helseproblemer gi lavere sannsynlighet for 
å komme tilbake i arbeid. 

dagpenger

For å ha rett på dagpenger må man være reell arbeids-
søker og registrert hos NAV. I tillegg må man ha fått re-
dusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent (minst 40 
prosent dersom man er permittert). I tillegg må man ha 
fått utbetalt en arbeidsinntekt på minst kr 113 462 i siste 
avsluttede kalenderår (i fjor), eller minst kr 226 923 i 
løpet av de siste 3 avsluttede kalenderårene. Foreldre-
penger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte 
sykepenger medregnes i kravet til minsteinntekt.

Hvor lenge man kan få dagpenger avhenger av hvor 
høy arbeidsinntekt man har hatt i siste kalenderår, eller i 
snitt siste tre år. Dersom inntekten var høyere enn 
151 282 kroner (2 G) har man krav på dagpenger i 104 
uker, dersom inntekten var lavere enn dette har man rett 
på dagpenger i 52 uker.

Figur 3: 
helt ledige som har vært arbeidssøkere i under  
1,5 år og mellom 1,5 og 2 år. Fordelt etter om man 
mottar dagpenger eller ikke. desember 2010.
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Med andel som har kommet i jobb menes i denne artik-
kelen andelen som er registrert som arbeidstakere i 
Arbeidstaker registeret. Dette betyr at selvstendig 
næringsdriven de ikke er inkludert i andelen som er i 
jobb. I tillegg er personer som er registrert som delvis 
ledige, personer med nedsatt arbeidsevne eller uføre-
pensjonister med en deltidsjobb ikke regnet som i 
arbei d. Det innebærer at andelen som faktisk er i arbeid 
vil være noe høyere enn det som er gjengitt i denne 
artikkel en.
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Blant dem som ikke er tilbake i arbeid utgjør de som ver-
ken er registrert som arbeidssøkere, personer med nedsatt 
arbeidsevne eller uførepensjonister den største gruppen 
(figur 5). I alt er 22 prosent av dem som var helt ledige i 
desember 2004 å gjenfinne i denne kategorien i juni 2010. 
Blant de eldste vil dette i stor grad være personer som har 
gått av med alderspensjon/AFP, mens det blant de yngre 
kan være studenter, selvstendig næringsdrivende eller 
hjemmeværende personer. Gruppen «annet» er større jo 
lenger personene hadde vært arbeidssøkere i 2004, og 
blant dem som da hadde vært arbeidssøkere i mer enn 2 år 
var nesten 30 prosent i «annet»- gruppen i 2010. Vi vet at 
personer over 50 år er overrepresentert blant de som har 
gått ledige så lenge som 2 år, og en stor del av disse har 
derfor trolig blitt alderspensjonister i 2010.

En annen stor gruppe er personer med nedsatt arbeids-
evne.2 I alt var 14 prosent av dem som var helt ledige i 2004 
registrert med nedsatt arbeidsevne seks år senere, men også 
denne andelen øker i takt med hvor lenge personene hadde 
vært arbeidssøkere i 2004. En del av dem som er arbeids-
ledige vil også ha ulike helseproblemer. I alt hadde 18 pro-
sent av dem som var helt ledige i desember 2004 vært syke-
meldt og/eller på rehabiliteringspenger i mer enn 30 dager i 
2002, mens dette gjaldt 28 prosent av dem som hadde vært 
arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år. En del av arbeidssøkerne 
ser altså ut til å ha slitt med helseproblemer over flere år, og 
har trolig vært innom både rehabiliteringspenger, attføring 
og tidsbegrenset uførestønad i årene fram til 2010.

En del av dem som har helseproblemer vil også etter 

2  For en nærmere beskrivelse av denne gruppen se artikkelen «Personer 
med nedsatt arbeidsevne – Hvem er de» i denne utgaven av Arbeid og 
velferd.

hvert få en varig uførepensjon. I juni 2010 var totalt 5 
prosent av de helt ledige fra 2004 uførepensjonister. Over-
gangen til uførepensjon var klart høyest for gruppen som 
i desember 2004 hadde vært arbeidssøkere i mer enn 2 år, 
nesten 10 prosent av disse hadde uførepensjon i 2010, 
mens den var lavest for dem med kortest varighet. 

Vi har altså sett at overgangen til arbeid avhenger av 
arbeidsmarkedet, og at de som har vært arbeidssøkere 
mellom 1,5 og 2 år har lavere overgang til arbeid enn de 
som har vært arbeidssøkere i en kortere tidsperiode, men 
høyere overgang enn de som har vært arbeidssøkere i mer 
enn 2 år. Vi vil nå se nærmere på gruppen som hadde vært 
arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år i 2004, og se om det er 
forskjeller mellom hvem som i 2010 var tilbake i arbeid på 
bakgrunn av blant annet kjønn, alder og yrkesbakgrunn.

kvinner kommer i større grad i arbeid etter 
lengre tid med ledighet
Arbeidsledigheten er høyere blant menn enn blant kvin-
ner. Vi har tidligere sett at hele 70 prosent av dem som i 
desember 2010 hadde vært arbeidsledige mellom 1,5 og 2 
år var menn. For tilsvarende gruppe i 2004 var andelen 
menn på 59 prosent. Når vi nå ser på 2004-gruppen 6 år 
seinere, ser vi at kvinner i større grad enn menn er kom-
met i arbeid (henholdsvis 44 og 38 %) (jf. Figur 6). Kvin-
ner blir altså i mindre grad ledig enn menn, og de kommer 
i større grad tilbake i arbeid. En multivariat analyse (se 
faktaboks) viser at forskjellen mellom menn og kvinner er 
statistisk signifikant,3 også når vi kontrollerer for andre 
variabler som yrkesbakgrunn og alder. 

Blant de som var lenge ledige i 2004 er andelen som er 

3  Forskjellene regnes her for å være signifikante når de er på 0,05-nivå. Se 
vedlegg 1-3 for tabeller som viser regresjonsmodellene.
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Figur 5: 
status på arbeidsmarkedet juni 2010 for dem som 
var helt ledige i desember 2004, fordelt etter 
arbeidssøkervarighet. Prosent.
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arbeidssøkere også i 2010 noe høyere for menn enn for 
kvinner, mens andelen som er registrert med nedsatt 
arbeidsev ne eller uførepensjon er relativt lik for kvinner 
og menn. En mulig forklaring på hvorfor kvinner som har 
vært arbeidssøkere så lenge som 1,5 år i større grad kom-
mer tilbake i arbeid enn menn, kan være at de langtids-
ledige kvinnene er en mer positivt selektert gruppe. Vi vet 
at flere kvinner enn menn er registrert med nedsatt 
arbeidsev ne eller mottar en helserelatert ytelse. Det kan 
bety at de kvinnene som har dårlig helse i større grad har 
trukket seg ut av arbeidsmarkedet, og derfor vil utgjøre en 
mindre andel av de langtidsledige sammenlignet med 

menn. Kvinner som har vært arbeidssøkere i mer enn 1,5 
år kan dermed være en mer positivt selektert gruppe, som 
fortsatt ønsker å komme tilbake i arbeid, mens det blant 
de ledige mennene kanskje vil være en høyere andel som 
har helseproblemer. 

Få tilbake i arbeid blant de som var  
over 50 år
I alle aldersgruppene vi her ser på, er under halvparten av 
dem som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år i 
2004 registrert som arbeidstakere i juni 2010. Det er like-
vel store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene. I 
noen aldersgrupper er andelen som er arbeidstakere svært 
liten, mens den i andre aldersgrupper er nærmere 50 pro-
sent. De som i størst grad er i arbeid er personer mellom 
25 og 29 år og personer i 30-årene. Blant disse er halv-
parten registrert som arbeidstakere, mens 3 prosent er 
registrert som delvis ledige.4 Sammenligner vi de under 
25 år med aldersgruppen 25-39 år, ser vi at en lavere 
ande l er kommet i arbeid. 43 prosent er registrert som 
arbeidstakere, mens 2 prosent er delvis ledige. I denne 
gruppen har hele 20 prosent nedsatt arbeidsevne, 2 pro-
sent er uførepensjonister, mens 9 prosent er helt ledige 
også i 2010.

Det er i de eldste aldersgruppene at færrest er kommet 
tilbake i arbeid. I den eldste aldersgruppen kan dette stort 
sett forklares med at nesten samtlige har gått over på 
alderspens jon, men også blant personer i 50-årene er 
overgangen til arbeid svært lav. Kun 29 prosent av dem 
som var i 50-årene i 2004 var i arbeid i 2010, mens hele 23 
prosent var uførepensjonister. Samtidig viser NAVs over-
gangsstatistikk5 at personer i 50-årene er blant dem som i 
størst grad kommer tilbake i arbeid, når vi ser på alle ordi-
nære arbeidssøkere og ikke bare dem som har lang varig-
het. Dette kan tyde på at personer i 50-årene som er 
arbeidssøke re så lenge som 1,5 år er en negativt selektert 
gruppe blant annet i forhold til helse. Det kan også tenkes 
at denne gruppen er negativt selektert i forhold til utdan-
ning, og kanskje også motivasjon for å komme tilbake i 
arbeid, men dette har vi ikke mulighet til å kontrollere for 
i våre data.

Når vi kontroller for andre variabler finner vi at de over 
45 år har mindre sannsynlighet til å komme i arbeid og 
større sannsynlighet for å bli uføre enn de som er mellom 
25 og 44 år. Analysen viser også at de som befant seg i 
den yngste aldersgruppen (16-24 år) både har lavere sann-
synlighet for å bli uføre og å komme i jobb enn de mellom 

4  Personer som er registrert som delvis ledige hos NAV har en deltidsjobb, 
men ønsker å jobbe mer.

5  http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/
Slutt%C3%A5rsaker/Slutt%C3%A5rsaker/202456.cms
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Figur 6: 
status på arbeidsmarkedet i 2010 for helt ledige 
som i desember 2004 hadde vært arbeidssøkere i 
mellom 1,5 og 2 år fordelt etter kjønn. Prosent.
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multivariat regresjonsanalyse over hva 
som påvirker arbeidsmarkedsstatus juni 
2010

I denne undersøkelsen er det utført to multivariate logis-
tiske regresjonsanalyser. I begge analysene ser vi på 
statusen i juni 2010 for de som i desember 2004 var helt 
ledige og hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. 
I den første analysen ser vi på hva som påvirker over-
gang til arbeid. Avhengig variabel her er «arbeidstaker i 
juni 2010», hvor alle i gruppen som ikke var registrert 
som arbeidstaker på dette tidspunktet er satt som refe-
ransekategori. Denne analysen er også blitt utført med 
menn og kvinner hver for seg.

I den andre analysen undersøker vi hva som påvirker 
overgang til uførepensjon. Avhengig variabel i denne 
analysen er «uførepensjon i juni 2010». Alle som ikke 
mottok uførepensjon på dette tidspunktet er satt som 
referansekategori. 

Forklaringsvariablene i de to analysene er kjønn, 
alde r, fødeland, sivilstatus, yrkesbakgrunn, om man har 
mottatt dagpenger eller ikke, om man har deltatt på 
tilta k eller ikke, og om man hadde helseproblemer året 
før ledighetsperioden startet.
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25 og 44 år. Disse forskjellene er imidlertid ikke statistisk 
signifikante. 

norskfødte blir i større grad uføre
Når vi ser på hvem som er kommet i arbeid etter å ha vært 
ledige i mellom 1,5 og 2 år, er det også forskjeller med 
hensyn til fødeland. Blant de helt ledige arbeidssøkerne 
som er født i Norge, er 41 prosent kommet i arbeid i 2010. 
Det samme gjelder for 42 prosent av dem som er født 
utenfor vesten,6 mens personer født i andre vestlige land 
enn Norge i minst grad er kommet i jobb (37 %). En større 
andel i sistnevnte gruppe er imidlertid registrert som del-
vis ledige sammenlignet med de to andre gruppene. I den 
multivariate analysen kommer det frem at norskfødte har 
større sannsynlighet for å komme i arbeid sammenlignet 
med personer som er født utenfor Norge. Denne forskjel-
len er imidlertid bare statistisk signifikant for menn. 

De langtidsledige født i Norge blir også i større grad 
uførepensjonister enn personer født utenfor Norge. Disse 
funnene skiller seg fra en nylig publisert studie på områ-
det, men dette kan forklares ved at vår analyse og den 
nevnte studien har sett på to ulike populasjoner. Brats-
berg, Røed og Raaum (2011) har sett på yrkesdeltakelsen 
blant innvandrere. Deres funn tyder på at personer med 
innvandrerbakgrunn fra lavinntektsland i større grad blir 
uføre enn norskfødte. For de fleste innvandrergruppene 
forskerne har studert viser resultatene en tendens til at 
sysselsettingen faller – og trygderaten øker – etter en pe-
riode på 10 – 15 år i landet. Når vi i denne undersøkelsen 
ser på hva som skjer med dem som har vært arbeidssøkere 
i en lengre periode, ser bildet annerledes ut. 8 prosent av 

6  Med vesten menes personer som er født i EU/EØS-land, USA, Canada, 
Australia eller New Zealand. Ikke-vestlige land består av Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS

de som er født i Norge har gått over på uførepensjon, 
mens det samme gjelder for 4 prosent av dem som er født 
i andre vestlige land og 3 prosent av dem som er født uten-
for vesten. Forskjellen er statistisk signifikant, også når vi 
kontrollerer for andre variabler. De motstridene funnene 
kan kanskje tyde på at nordmenn og innvandrere har ulike 
veier inn i uførepensjon. Norskfødte som er uførepensjo-
nister kan i større grad ha gått lenge ledig sammenlignet 
med personer med innvandrerbakgrunn i samme situa-
sjon. Samtidig ser vi at en noe større andel av innvan-
drerne har vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år enn det 
som er tilfellet for nordmenn. Dette kan bety at det fortsatt 
er flere arbeidssøkere med små helseproblem som er moti-
verte for å komme tilbake i arbeid blant innvandrerne. En 
del av innvandrerne vil også reise tilbake til hjemlandet 
dersom de ikke får ny jobb i Norge. Dette ser spesielt ut til 
å gjelde for de fra andre vestlige land i vår populasjon. 
Her er færre i arbeid i 2010, mens flere er i gruppen 
«anne t» som også inneholder de som har utvandret.

store yrkesforskjeller
Som beskrevet over, ser vi at særlig personer som har 
yrkesb akgrunn innenfor bygge- og anleggsnæringen, 
industr ien og kontorarbeid i 2010 hadde større sannsyn-
lighet for å gå lenge ledig enn personer med annen yrkes-
bakgrunn. Også i 2004 var personer med bakgrunn fra 
industri og kontorarbeid overrepresentert blant dem som 
hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år. Andelen fra 
bygge- og anleggsnæringen var imidlertid lavere. I 2010 
utgjorde disse 16 prosent av de helt ledige som hadde vært 
arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år, mens de i 2004 bare 
utgjorde 7 prosent. Blant personer fra de nevnte yrkene er 
det en større andel som fortsatt står uten jobb 6 år seinere, 
enn som er kommet i arbeid (jf. Figur 8). Dette gjelder 
imidlertid også for personer med en rekke andre yrkes-
bakgrunner. Unntaket er personer med bakgrunn fra 
ingeniø r- og ikt-fag. I denne gruppen er 55 prosent regis-
trert som arbeidstakere i 2010. 

Lavest andel i et arbeidstakerforhold finner vi blant 
personer tilknyttet jordbruk, skogbruk og fiske (28 %), 
bygg og anlegg (32 %) og blant personer uten noen spesi-
ell yrkesbakgrunn eller hvor dette ikke er oppgitt (32 %). 
For personer innenfor akademiske yrker, barne- og ung-
domsarbeid, meglere og konsulenter, undervisning, samt 
kontorarbeid, ser bildet noe lysere ut. Her er en større 
andel i arbeid sammenlignet med de øvrige yrkesgrup-
pene. Mellom 44 og 47 prosent fra disse yrkesgruppene 
var registrert som arbeidstakere i 2010. Blant personer 
med bakgrunn fra undervisning og barne- og ungdoms-
arbeid finner vi også de største andelene som er registrert 
som delvis ledige, henholdsvis 6 og 5 prosent. Den stør-
ste forskjellen i hvem som er kommet i arbeid med hen-
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Figur 7: 
andel som er registrert som arbeidstakere i 
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hold til yrke finner vi mellom dem som har bakgrunn fra 
jordbruk, skogbruk og fiske og dem som har bakgrunn 
fra ingeniør- og ikt-fag. Forskjellen er på 27 prosent-
poeng. 

Vi har også undersøkt sannsynligheten for å komme i 
arbeid på bakgrunn av yrke i den multivariate analysen. 
Personer fra bygge- og anleggsnæringen er blitt sammen-
lignet med personer med andre yrkesbakgrunner. Analy-
sen bekrefter de samme tendensene som er beskrevet. Det 
ser imidlertid ut til at yrkesforskjellene først og fremst er 
gjeldene for menn. 

Personer fra industriarbeid og jordbruk, skogbruk og 
fiske har høyest overgang til uførepensjon, med en andel 
på 9 prosent, mens uføreandelen er lavest blant meglere 
og konsulenter (3 prosent). Mønsteret vi observerer blir 
bekreftet i den multivariate analysen. Den høyeste ande-
len med nedsatt arbeidsevne finner vi blant personer 
med bakgrunn fra helse, pleie og omsorgsyrkene (22 %), 
barne- og ungdomsarbeid (21 %) og bygg og anlegg 
(21 %), mens andelen er lavest blant personer fra akade-
miske yrke r (6 %). 

tiltaksdeltakere og mottakere av dagpenger 
har høyere sannsynlighet for å komme i jobb
Det er også forskjeller i arbeidsmarkedsstatusen til de 
ledig e som i 2004 hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 
og 2 år og mottok dagpenger, sammenlignet med dem 
som ikke gjorde det. I gruppen som mottok dagpenger er 
43 prosent i arbeid i 2010, mens den samme andelen er på 
34 prosent blant dem som ikke hadde dagpengerettig-
heter. Forskjellen er statistisk signifikant. Blant dem som 
ikke mottok dagpenger i 2004 har hele 21 prosent nedsatt 

arbeids evne, mens 11 prosent er uføre. I gruppen som 
mottok dagpenger er tilsvarende andeler henholdsvis 14 
og 6 prosent. Den multivariate analysen viser at de som 
ikke hadde dagpengerettigheter har 51 prosent større 
sannsynlighet for å gå over på uførepensjon enn de som 
mottok dagpenger. 

De som har dagpenger har i utgangspunktet en sterkere 
tilknytning til arbeidslivet enn de som ikke har dagpen-
ger, siden man må ha vært i arbeid for å opparbeide seg 
rett til dagpenger. Tidligere så vi likevel at de som hadde 
dagpenger i større grad gikk lenge ledig enn de som ikke 
hadde dagpenger, noe som blant annet kan komme av 
økonomiske insentiver. Dette kan tyde på at personer uten 
dagpenger som blir gående ledig så lenge som 1,5 år vil 
være en selektert gruppe, og resultatene vi ser i figur 9 
bekrefter dette inntrykket. Det at en så stor andel av disse 
er blitt uførepensjonister kan også tyde på at dette er en 
gruppe hvor relativt mange har helseproblemer. En del 
personer som har mottatt sosialhjelp over lang tid står 
også som arbeidssøkere, vi har imidlertid ikke data over 
hvor mange av de som hadde gått ledig over 1,5 år i 2004 
dette gjaldt. 

Når vi ser på hvem som i 2004 hadde deltatt på tiltak de 
siste 12 månedene og hvem som ikke hadde gjort det, ser 
vi at en større andel blant dem som hadde deltatt på tiltak 
var i arbeid i 2010. Dette kan henge sammen med at tiltak 
kan bidra til at arbeidsledige blir mer attraktive på 
arbeidsmarked et, for eksempel ved at de får relevant 
arbeidspraksi s eller kvalifikasjoner gjennom kurs. Sam-
tidig kan det også være slik at de som deltar i tiltak er en 
positivt selektert gruppe, ved at det er de som er mest 
motivert for å komme i jobb som deltar på tiltak. Personer 
i 60-årene  er et eksempel på en gruppe som i liten grad 
deltar i tiltak, og disse har også lav overgang til arbeid. 
Forskjellen i overgangen til arbeid viser seg likevel å være 
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Figur 8: 
andel som er registrert som arbeidstakere i gruppen 
som i 2004 hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 
og 2 år. Fordelt etter yrkesbakgrunn. Juni 2010.

KILDE: NAV

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Arbeidstaker

Ikke arbeidstaker

DagpengerIkke
dagpenger

Deltatt 
på tiltak

Ikke deltatt 
på tiltak

Figur 9: 
andel som er registrert som arbeidstakere i 2010, 
blant gruppen som i 2004 hadde vært 
arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. Fordelt etter 
dagpengestønad og tiltaksdeltakelse. 

KILDE: NAV



19

statistisk signifikant i den multivariate analysen, hvor vi 
har kontrollert for blant annet alder. 

Helseproblemer er en annen faktor som påvirker hvem 
som kommer seg i arbeid, og særlig på hvem som blir uføre-
pensjonister. For å prøve å kontrollere for dette har vi sett på 
hvor mange dager de ledige mottok enten sykepenger og/
eller rehabiliteringspenger i 2002, altså året før de ble ar-
beidsledige. Av dem som i 2002 hadde mottatt sykepenger/
og eller rehabiliteringspenger i mer enn 30 dager er sann-
synligheten mindre for å komme i arbeid og større for å bli 
ufør, sammenlignet med dem som har mottatt samme type 
ytelser i en kortere periode enn dette (jf. tabeller i vedlegg). 
Forskjellene blir enda større når vi ser på dem som mottok 
en helserelatert ytelse i over 60 dager i løpet 2002. Disse 
har 22 prosent mindre sannsynlighet for å være i arbeid og 
76 prosent større sannsynlighet for å være uførepensjonis-
ter i 2010, sammenlignet med dem som hadde mottatt en 
helserelatert ytelse mindre enn 30 dager. Funnene er statis-
tisk signifikante når vi kontroller for andr e forhold.

oPPsUmmerIng
Det siste året har antallet helt ledige som har vært arbeids-
søkere mellom 1,5 og 2 år mer enn doblet seg. Særlig menn 
med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker og industri-
yrker har nå gått lenge ledig. Dette er en bekymringsver-
dig utvikling, fordi det ser ut til at sannsynlig heten for å 
komme tilbake i arbeid minker jo lenger man går ledig. 
Det å være lenge ledig er derfor en utfordrende situasjon 
for den enkelte arbeidssøker. For samfunnet innebærer 
lange langtidsperioder økte kostnader til stønadsutbeta-
ling og færre sysselsatte som bidrar til verdiskapingen.

Sannsynligheten for å komme tilbake i jobb for denne 
gruppen vil være påvirket av utviklingen i norsk økonomi 
generelt. Dersom vi nå får en ny oppgangskonjunktur 
med økt sysselsetting og redusert ledighet, vil dette også 
føre til at flere av dem som har gått ledige lenge kommer 
tilbake i jobb. Motsatt vil en ny periode med økende 
arbeidsledi ghet trolig redusere overgangen til arbeid for 
denne gruppen og kunne medføre at mange blir varig 
utstø tt fra arbeidslivet. 

Vi har også sett at individuelle kjennetegn ved arbeids-
søkerne påvirker hvor stor andel som kommer tilbake i 
arbeid. Blant de som hadde gått ledig mellom 1,5 og 2 år i 
2004 kom menn, eldre arbeidssøkere og personer med 
bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid i mindre grad til-
bake i arbeid. Motsatt kom for eksempel personer med 
ingeniør- eller ikt-fag, eller som hadde arbeidet innen 
akademiske yrker i større grad tilbake i arbeid enn andre. 

Hvordan det går med dagens gruppe av ledige vil altså 
avhenge av flere faktorer. Det er likevel noen faktorer som 
kan peke i retning av at andelen som kommer tilbake i 
jobb ikke blir høyere enn den var for tilsvarende gruppe i 
2004. Den gang gikk vi relativt raskt inn i en kraftig opp-
gangskonjunktur som førte til svært lav arbeidsledighet 
og stor mangel på arbeidskraft i Norge. Dette resulterte i 
at nesten 45 prosent av dem som hadde vært arbeidssøkere 
mellom 1,5 og 2 år i desember 2004, var i arbeid før 
finanskris en inntraff i 2008. 

Det er for øyeblikket lite som tyder på at vi vil få en 
like sterk oppgangskonjunktur de nærmeste årene. I til-
legg kommer en større del av dagens ledige fra bygge- og 
anleggsyrker, som var blant yrkesgruppene som i minst 
grad kom tilbake i arbeid etter forrige nedgangskonjunk-
tur, og det til tross for at bygge- og anleggsnæringen opp-
levde kraftig vekst i både aktivitet og sysselsetting. I 
motsatt retning trekker det at dagens gruppe ledige er noe 
yngre enn tilsvarende gruppe i 2004, og vi har sett at 
yngr e arbeidsledige har lettere for å komme i arbeid enn 
eldre. Vi har heller ikke hatt mulighet til å kontrollere for 
eventuelle forskjeller i helseproblemer mellom dagens 
gruppe ledige og den fra 2004, et moment vi ser har stor 
betydning for om man kommer i arbeid og eller går over 
på uførepensjon.

reFeranser:
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum (2011): 
«Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrup-
per i Norge». Rapport 1/2011. Stiftelsen Frischsenteret for 
samfunnsøkonomisk forskning.
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// Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år // Arbeid og velferd Nr 1 // 2011

avhengig variabel = arbeidstaker (ref. ikke arbeidstaker)

Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp (B)
Kvinne (ref. mann) 0,272 0,000 1,312
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år -0,036 0,730 0,965
45-59 år -0,683 0,000 0,505
60 år og over -2,753 0,000 0,064
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,156 0,028 1,169
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) 0,234 0,000 1,264
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg)
Akademiske yrker 0,617 0,002 1,854
Barne- og ungdomsarbeid 0,232 0,229 1,261
Butikk og salgsarbeid 0,264 0,071 1,303
Helse, pleie og omsorg 0,169 0,300 1,184
Industriarbeid 0,251 0,056 1,285
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt -0,083 0,683 0,92
Ingeniør- og ikt-fag 0,912 0,000 2,489
Jordbruk, skogbruk og fiske -0,089 0,741 0,915
Kontorarbeid 0,52 0,000 1,682
Ledere 0,371 0,074 1,449
Meglere og konsulenter 0,543 0,001 1,722
Reiselov og transport 0,102 0,485 1,107
Serviceyrker og annet arbeid 0,064 0,649 1,066
Undervisning 0,391 0,063 1,479
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) 0,359 0,000 1,432
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) 0,205 0,000 1,227
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager -0,149 0,187 0,861
61-365 dager -0,242 0,001 0,785
Konstant -0,964 0,000 0,381
N = 5879 *P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 1: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være i arbeid blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. status 2010.
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avhengig variabel = arbeidstaker (ref. ikke arbeidstaker)

Menn (N=3438)
Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp(B)
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år 0,055 0,673 1,056
45-59 år -0,696 0,000 0,499
60 år og over -2,905 0,000 0,055
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,196 0,037 1,217
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) 0,343 0,000 1,410
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg)
Akademiske yrker 0,597 0,025 1,816
Barne- og ungdomsarbeid 0,258 0,553 1,295
Butikk og salgsarbeid 0,308 0,087 1,361
Helse, pleie og omsorg -0,050 0,838 0,952
Industriarbeid 0,241 0,080 1,273
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt -0,090 0,709 0,914
Ingeniør- og ikt-fag 0,962 0,000 2,616
Jordbruk, skogbruk og fiske -0,185 0,568 0,831
Kontorarbeid 0,547 0,001 1,728
Ledere 0,521 0,027 1,684
Meglere og konsulenter 0,566 0,002 1,761
Reiselov og transport 0,012 0,943 1,012
Serviceyrker og annet arbeid 0,053 0,739 1,055
Undervisning 0,530 0,043 1,699
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) 0,404 0,000 1,498
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) 0,092 0,239 1,096
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager -0,004 0,978 0,996
61-365 dager -0,209 0,029 0,811
Konstant -1,042 0,000 0,353
*P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 2a: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være i arbeid blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. menn. status 2010.
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// Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år // Arbeid og velferd Nr 1 // 2011

avhengig variabel = arbeidstaker (ref. ikke arbeidstaker)

Kvinner (N=2441)
Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp(B)
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år -0,216 0,221 0,806
45-59 år -0,683 0,000 0,505
60 år og over -2,616 0,000 0,073
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,112 0,311 1,118
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) 0,120 0,190 1,128
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg)
Akademiske yrker 0,562 0,436 1,754
Barne- og ungdomsarbeid 0,174 0,804 1,190
Butikk og salgsarbeid 0,164 0,813 1,178
Helse, pleie og omsorg 0,195 0,780 1,215
Industriarbeid 0,205 0,769 1,227
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt -0,105 0,887 0,900
Ingeniør- og ikt-fag 0,624 0,395 1,867
Jordbruk, skogbruk og fiske 0,040 0,960 1,041
Kontorarbeid 0,438 0,526 1,550
Ledere -0,128 0,866 0,880
Meglere og konsulenter 0,428 0,544 1,535
Reiselov og transport 0,173 0,805 1,188
Serviceyrker og annet arbeid 0,019 0,978 1,019
Undervisning 0,146 0,842 1,157
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) 0,327 0,001 1,387
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) 0,359 0,000 1,431
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager -0,318 0,060 0,728
61-365 dager -0,268 0,010 0,765
Konstant -0,547 0,433 0,579
*P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 2b: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være i arbeid blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. kvinner. status 2010.
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avhengig variabel = Ufør (ref. ikke ufør)

Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp(B)
Kvinne (ref. mann) 0,117 0,374 1,124
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år -0,039 0,911 0,962
45-59 år 2,518 0,000 12,402
60 år og over 1,581 0,000 4,861
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,880 0,000 2,411
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) -0,049 0,690 0,952
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg
Akademiske yrker -0,720 0,070 0,487
Barne- og ungdomsarbeid -0,368 0,392 0,692
Butikk og salgsarbeid -0,551 0,064 0,576
Helse, pleie og omsorg -0,271 0,378 0,762
Industriarbeid 0,055 0,816 1,056
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 0,667 0,045 1,948
Ingeniør- og ikt-fag -0,571 0,074 0,565
Jordbruk, skogbruk og fiske -0,292 0,505 0,746
Kontorarbeid -0,634 0,017 0,530
Ledere -0,800 0,042 0,450
Meglere og konsulenter -1,362 0,000 0,256
Reiselov og transport 0,025 0,925 1,025
Serviceyrker og annet arbeid -0,245 0,374 0,783
Undervisning -0,901 0,061 0,406
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) -0,717 0,000 0,488
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) -0,135 0,294 0,874
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager 0,482 0,032 1,619
61-365 dager 0,564 0,000 1,757
Konstant -4,090 0,000 0,017
N= 5879 *P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 3: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være ufør blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. status 2010.




