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Det er tegn til at konjunkturbunnen i norsk økonomi
kan være nådd. Usikkerheten i forhold til den kom-
mende økonomiske utviklingen knytter seg derfor i
første rekke til når konjunkturoppgangen vil komme.
Arbeidsledigheten økte fram til og med september i
år. I oktober var det tegn til utflating, men det er for
tidlig å fastslå hvorvidt vi nå er inne i et omslag på
arbeidsmarkedet.

Ved utgangen av oktober var det registrert 89.400
arbeidsledige hos Aetat, noe som er 12.600 flere enn
for ett år siden. Hittil i år har ledigheten steget med
11.800 personer, når det korrigeres for vanlige
sesongvariasjoner. Veksten i ledigheten var klart
sterkere i 1. halvår i år sammenlignet med hittil i 
2. halvår.

I løpet av året har Norges Bank senket renten
flere ganger. Dette bidrar nå til betydelig vekst i det
private konsumet. En konjunkturoppgang i Norge ser
derfor i første omgang ut til å være drevet av vekst i
det private forbruket.  

Verdensøkonomien er fremdeles preget av svake
konjunkturer, og det er stor usikkerhet til når kon-
junkturoppgangen vil inntreffe. I USA er det imidler-
tid flere tegn til at konjunkturbunnen trolig er pas-
sert. En økonomisk oppgang i USA vil gi et viktig
bidrag til konjunkturutviklingen i Europa. Foreløpig
er det ingen klare tegn til forbedrede konjunkturer i
Europa. Den japanske økonomien går fremdeles
tregt, selv om det også der har vært enkelte positive
signaler.

I løpet av 2003 har krona svekket seg betydelig
blant annet som følge av det reduserte rentenivået.
Dette har foreløpig ikke gitt utslag på eksport-
volumet. I løpet av 2004 vil imidlertid en svakere
krone bidra til å øke eksporten av norske produkter.
En eventuell oppgang i verdensøkonomien i 2004 vil
også gi en positiv impuls på eksportvolumet til kon-
kurranseutsatte bedrifter. Aetat regner med at den
forventede bedringen innen den konkurranseutsatte
industrien vil bidra til at det skjer et vendepunkt på
arbeidsmarkedet i løpet av 2004. 

Etterspørsel etter arbeidskraft  
Etterspørselen etter arbeidskraft er fremdeles lav.
Tilgangen av ledige stillinger har i løpet av 2003 vist
svak utvikling. De siste månedene har imidlertid
tallet på ledige stillinger stabilisert seg. Det er like-
vel for tidlig å fastslå om etterspørselen etter
arbeidskraft er i ferd med å ta seg opp.  

Selv om siste års lavkonjunktur har ført til en

rekke nedbemanninger, er det grunn til å tro at
bedriftene fremdeles har et bemanningsnivå som til-
sier at produksjonen kan øke uten at bedriftene er
avhengig av nyansettelser. Når konjunkturopp-
gangen eventuelt inntreffer vil derfor mange bedrifter
i en periode trolig øke produksjonen uten at arbeids-
stokken øker tilsvarende. Dette vil bidra til at det tar
tid før etterspørselen etter arbeidskraft tar seg opp. 

Erfaring fra forrige lavkonjunktur viser at tallet for
registrerte helt ledige reagerte tregt på økning i til-
gangen av ledige stillinger. I forbindelse med den
kommende konjunkturoppgangen må vi også nå for-
vente at ledige stillinger vil øke en stund før arbeids-
ledigheten reduseres. Dette har sammenheng med
at konjunkturoppgangen forventes å treffe ulike
bransjer på forskjellig tidspunkt. Deler av arbeids-
markedet kan oppleve økt etterspørsel etter
arbeidskraft, samtidig som arbeidsmarkedet frem-
deles svekkes innenfor andre sektorer.   

Prognoser for arbeidsmarkedet
Aetat forventer en fortsatt svekkelse på arbeidsmar-
kedet i de resterende månedene av 2003. Dette tilsier
at årsgjennomsnittet for helt ledige blir 93.000 perso-
ner i 2003, en økning på 18.000 personer fra 2002. 

Ekspansiv pengepolitikk, en fortsatt svak krone og
moderat oppgang i verdensøkonomien bidrar til å
dempe veksten i arbeidsledigheten. Økte ressurser i
Aetat til mer aktiv veiledning og tettere oppfølging av
arbeidssøkere vil hjelpe arbeidsledige raskere ut i
jobb når arbeidsmarkedet trolig snur i 2004. Aetat
anslår at den gjennomsnittlige registrerte arbeidsle-
digheten i 2004 vil bli om lag 100.000 personer. Dette
innebærer at den registrerte ledigheten i 2004 vil
stige med om lag 7.000 personer i gjennomsnitt. Vi
forventer fortsatt noe ledighetsvekst inn i 1. halvår
2004, men ser deretter for oss en utflating. 

Sammenlignet med forrige prognose er antall helt
ledige i 2004 nedjustert med 10.000 personer. Blant
annet er dette en konsekvens av forutsetninger om
økt tiltaksnivå i 2004. I forrige prognose ble det lagt til
grunn 11.000 tiltaksplasser i 2004 mens vi nå forut-
setter 16.000 tiltaksplasser. Ved siden av økt tiltaks-
nivå, er ledighetsprognosen nedjustert som følge av
at de økonomiske utsiktene har forbedret seg. I 2003
er forventet tiltaksnivå oppjustert fra 11.000 til 14.000. 

Som følge av en fortsatt økt ledighet forventes sys-
selsettingen å avta noe til neste år. Nedgangen i sys-
selsettingen ventes imidlertid å bli langt mindre enn
i 2003. Demografiske faktorer vil isolert sett bidra til
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vekst i arbeidsstyrken. Yrkesdeltakelsen ventes like-
vel å bli noe lavere i 2004 enn i 2003. Vi regner med
at flere personer vil velge å utdanne seg mens andre
vil forlate arbeidsstyrken som et resultat av det
svake arbeidsmarkedet.  

Ledigheten i industrien vil fortsette å øke
Det siste året har sysselsettingen innen industrien
gått ned relativt mye, og arbeidsledigheten har økt
betydelig. Den svake situasjonen innen industrien
må ses i sammenheng med ettervirkninger av høy
kronekurs og en sterkt svekket kostnadsmessig kon-
kurranseevne. Lønnskostnadene i norsk industri har i
løpet av flere år økt mer enn hos Norges handels-
partnere. I tillegg har den negative konjunktursitua-
sjonen internasjonalt virket dempende på norsk
eksportindustri.

Statistisk Sentralbyrå sitt Konjunkturbarometer
for 3. kvartal i år indikerer at industribedriftene

begynner å se mer positivt på fremtiden. Det er imid-
lertid ingen klare tendenser til at produksjonen er i
ferd med å ta seg opp. Produksjonsindeksen fra Sta-
tistisk sentralbyrå viste svak utvikling i august i år
etter en foregående måned med mer oppløftende
utvikling.  

Aetat gjennomfører i august hvert år en undersø-
kelse som kartlegger sysselsettingsutviklingen
innen petroleumsrettet virksomhet. Årets undersø-
kelse viser en sysselsettingsnedgang på 5.500 per-
soner sammenlignet med fjorårets undersøkelse.
Det største tapet av arbeidsplasser har funnet sted
innenfor industrien. Sysselsettingen innenfor oljere-
latert industri er i år omtrent som på 2001-nivå.

Oljeinvesteringene vil øke betydelig i inneværende
år. For neste år forventes en fortsatt vekst. Dette vil
være et positivt bidrag til den oljerelaterte delen av
industrien. Så langt i år har industriinvesteringer
svekket seg sammenlignet med i fjor. Det er ikke
utsikter til at dagens investeringsnivå skal øke. Pro-
duksjon av investeringsvarer vil i seg selv bidra til å
øke sysselsettingen. I hvilken grad investeringer
utover dette bidrar til å løfte sysselsettingen innenfor
industrien avhenger av formålet med investeringene.
Investeringer som retter seg mot nye anlegg vil ha en
positiv impuls på sysselsettingen. Denne sammen-
hengen trenger ikke å gjelde for investeringer som
tar sikte på å effektivisere eksisterende anlegg. 

For industriutviklingen i 2004 vil en fortsatt svak
krone trolig være den viktigste positive impulsen. Så
langt i år har ikke eksportvolumet økt nevneverdig.
Valutaeffekten forventes å virke sterkere i 2004. 

Tidligere i år var det en rekke permitteringer og
oppsigelser innenfor verftsindustrien. For tiden er
det usikkerhet rundt behovet for videre nedbeman-
ning. Mye vil avhenge tilgangen på nye ordrer i 2004. 

Arbeidsledigheten innenfor industriyrkene har så
langt inn i 2. halvår 2003 fortsatt å øke, men veksten
er nå svakere enn i 1. halvår i år. På bakgrunn av
konjunkturutviklingen innenfor industrien forventes
denne trenden å fortsette utover i 2004. Mange per-
soner som tidligere hadde jobb innenfor industrien
har nå vært arbeidsledig over en lengre periode. Vi
forventer derfor at langtidsledigheten innenfor
industrien vil øke i 2004.  

Forbedret kommuneøkonomi, til hjelp for
helsepersonell og lærere
Offentlig sysselsetting har i perioden fra midten av
90-tallet steget jevnt med 1–2 prosents vekst hvert
år. Dette har bidratt til å absorbere store deler av
den økte tilgangen av personer med høy utdanning.
Utviklingen i 2002 og så langt i 2003 viser at denne
trenden nå er brutt. Foreløpige Nasjonalregn-
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Tabell 1
Aetats anslag for registrerte helt ledige 
og langtidsledige i 2003 og 2004.

2002 2003 2004

Helt ledige, 
antall personer 75.200 93.000 100.000

Helt ledige målt i prosent 
av arbeidstyrken 3,2 % 4,0 % 4.2 %

Langtidsledige, 
antall personer 20.600 27.000 31.000

KILDE: AETAT

Tabell 2
Endringer i arbeidsstyrke, sysselsetting og
registrert ledighet fra året før.

2002 2003 2004

Arbeidsstyrke (AKU) +17.000 -5.000 +5.000

Sysselsatte (AKU) +8.000 -20.000 -5.000

Registrerte helt ledige 
( Aetat) +13.000 +18.000 +7.000

Ordinære 
tiltaksdeltakere -1.000 +5.000 +2.000

KILDE: AETAT
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skapstall anslår at det har vært negativ vekst i 
4. kvartal 2002 og i de to første kvartalene av 2003.
Denne utviklingen har resultert i økende ledighet
blant personer med bakgrunn fra helse- og
omsorgssektoren, undervisning og saksbehandlere i
offentlig sektor. 

Den senere tids svake utvikling i offentlig syssel-
setting må ses i nær sammenheng med kommune-
økonomien. Om lag 63 prosent av offentlig syssel-
satte var i 2002 tilknyttet kommunalforvaltningen. I
Statsbudsjettet for 2004 vises det til at brutto inntek-
ter i kommuneforvaltningen falt i 2002, og forventes
å falle i 2003. 

I følge regjeringens forslag til Statsbudsjettet for
2004 vil kommuneforvaltningens inntekter forbedres
til neste år. Dette vil være et positivt bidrag til å
dempe veksten i arbeidsledigheten blant yrkesgrup-
per som er sterkt representert innenfor kommunal
sysselsetting. I første rekke gjelder dette helse/
omsorg og undervisning. Arbeidsmarkedssitua-
sjonen for saksbehandlere i offentlig sektor vil også
kunne påvirkes av forbedret kommuneøkonomi.  

Arbeidsmarkedet for handel og serviceyrker 
vil forbedres tidlig i 2004
Innenfor handelsarbeid og merkantile yrker har
ledighetsutviklingen så langt i år vært mer oppløft-
ende enn for alle yrker sett under ett. Ledigheten har
riktignok økt som følge av en bred konjunkturned-
gang, men utsiktene er relativt sett optimistiske. 

Utviklingen i privat konsum tok seg opp 2. kvartal
etter et foregående kvartal med negativ vekst.
Utviklingen i Statistisk Sentralbyrås varekonsumin-
deks indikerer at denne trenden fortsatte i 3. kvartal.
Det er i første rekke ekspansiv pengepolitikk som
har gitt positive impulser til privat konsum. Vi må
forvente at lave renter vil bidra til vekst i konsumet i
2004. En positiv utvikling i konsumet vil bidra til å øke
innenlandsk etterspørsel. Dette vil etter hvert gi
utslag i økt sysselsetting innenfor handelsarbeid og
merkantile yrker. Vi forventer at dette vil være to av
de første yrkesgruppene som i 2004 opplever ned-
gang i arbeidsledigheten.  

Stigende behov for ikt-arbeid i 2004?
Veksten i arbeidsledigheten har så langt i år vært
spesielt kraftig innenfor ikt-sektoren. Dette har
sammenheng med en rekke konkurser, i tillegg til et
generelt behov for nedbemanning over store deler av
ikt-sektoren. På bakgrunn av den senere tids var-
slede permitteringer og oppsigelser forventer vi fort-
satt nedbemanning innenfor ikt-sektoren i de reste-
rende månedene av 2003. Spesielt gjelder dette i
Oslo. I den nærmeste fremtid vil derfor arbeidsledig-
heten fortsette å øke innenfor ikt-yrker.

Den største delen av ikt-sektorens nedbeman-
ninger har kommet innenfor konsulenttjenester. Det
er grunn til å tro at denne delen av sysselsettingen er
spesielt følsom overfor bedriftenes interne investe-
ringer. God inntjening hos bedriftene og gode frem-
tidsutsikter vil ha en positiv innvirking på ikt-rela-
terte investeringer. I løpet av de siste to årene har
bedriftenes inntjening vært dårlig, noe som har
resultert i svake fremtidsutsikter. Fremtidsutsiktene
kan imidlertid snu raskt når konjunkturoppgangen i
økonomien først inntreffer. I den fasen vil lave renter
bidra til å stimulere investeringer. Det er derfor stor
usikkerhet til når sysselsettingen innen konsulent-
bransjen vil ta seg opp, og dermed gi et viktig løft til
sysselsettingen innen ikt-sektoren.   

Aetat forventer at etterspørselen etter ikt-yrker vil
ta seg raskt opp i forbindelse med en eventuell kon-
junkturoppgang.   

Lavere ledighet innen bygg og anlegg?
Igangsettingen av nye boliger har i løpet av 2004 vist en
svakt fallende utvikling. Statistisk sentralbyrå sin bolig-
prisindeks viste negativ utvikling i 2. kvartal i år. En fort-
satt svak utvikling i boligprisene vil bidra til å begrense
boligbyggingen på kort sikt. Aetat forventer imidlertid at
i løpet av 2004 vil en lav rente snu denne trenden.

Så langt i 3. kvartal har det vært visse positive tegn
i ledighetsutviklingen innen bygg og anlegg. Justert
for vanlige sesongvariasjoner har veksten i arbeids-
ledigheten vært beskjeden. Aetat forventer imidlertid
en fortsatt svekkelse i de siste månedene av 
2003, men at arbeidsledigheten etterhvert vil gå ned
i 2004.

4

Utsiktene på arbeidsmarkedet



Ved utgangen av oktober 2003 var det registrert
89.400 helt ledige personer. Dette var en økning på
12.600 personer (16 %) fra oktober i fjor. Antall per-
soner registrert på ordinære arbeidsmarkedstiltak
har økt med over 80 prosent fra oktober i fjor, slik at
det ved utgangen av oktober 2003 var registrert
18.700 ordinære tiltaksdeltakere.

Justert for vanlige sesongvariasjoner økte antall
registrerte helt ledige fra januar i år frem til somme-
ren (figur 1). Stigningen har fortsatt i redusert styrke i
august og september etter en måned med uendret
ledighet i juli. Den tilsynelatende utflatingen i juli må
ses i sammenheng med et uvanlig høyt tiltaksnivå i
samme måned. Ved vurdering av utviklingen i
arbeidsledighet må man også ta hensyn til utviklingen
i antall ordinære tiltaksdeltakere. Aetat velger derfor
å ikke vektlegge ledighetsutviklingen i juli for mye.
Justert for vanlige sesongvariasjoner falt arbeidsle-
digheten svakt i oktober. Arbeidsmarkedet viser der-
med tegn til forbedring, men det er for tidlig å fastslå
hvorvidt vi nå er inne i et omslag på arbeidsmarkedet.

Mindre vekst i ledigheten innenfor bygg og
anlegg, merkantilt arbeid og handelsarbeid
Arbeidsmarkedet innenfor bygg- og anleggsarbeid
har stabilisert seg de siste månedene. Denne yrkes-
gruppen hadde høy vekst i ledigheten for et halvt år
siden. Figur 2 viser at veksten innenfor bygg- og

anleggsarbeid ikke er spesielt høy sammenlignet
med andre yrker. Med unntak av Oslo, Trøndelag og
Troms har økningen i ledigheten avtatt i alle landets
fylker. Innenfor bygg- og anleggsarbeid er økningen i
ledigheten sammenlignet med ett år tidligere minst i
de fire nordligste fylkene og Aust-Agder. Situasjonen
innenfor bygg og anlegg reflekteres også i statistik-
ken over ledige stillinger. I september i år gikk tilgang
på ledige stillinger innenfor bygg- og anleggsarbeid
ned med 5 prosent i forhold til et år tidligere. For alle
yrkesgrupper viste tilsvarende størrelse en nedgang
på 14 prosent i samme periode. 

Også innenfor handelsarbeid og merkantile yrker
har utviklingen gått i mer positiv retning. Ledigheten
stiger fremdeles, men veksten er adskillig mindre
enn det som var tilfellet fra årsskiftet og frem til mai.
Sett i forhold til arbeidsstyrken er ledigheten frem-
deles høy innenfor disse yrkesgruppene (figur 3).

Fremdeles vanskelig arbeidsmarked 
for ikt-relatert arbeidskraft 
Figur 2 viser at veksten i arbeidsledigheten er størst
innenfor IKT, tekniske yrker m.m. (naturvitenskape-
lige yrker) og administrativt og humanistisk arbeid. I
løpet av årets første måneder steg arbeidsledigheten
kraftig innenfor disse yrkesgruppene. Denne ledig-
hetsveksten ble redusert i 2. kvartal. I 3. kvartal har
imidlertid veksten igjen vært høy. Sett i forhold til
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Figur 1: 
Utviklingen i antall helt ledige, summen av antall helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere. 
Januar 1998 – oktober 2003.

KILDE: AETAT
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arbeidsstyrken er ledigheten fremdeles lavere innen
naturvitenskapelige yrker og administrativt og
humanistisk arbeid enn det som er tilfellet for de
fleste andre yrkesgrupper (figur 3). 

Økningen i industriledigheten fortsetter
De to foregående månedene avtok veksten i ledig-
heten innenfor industriarbeid. I september har vek-

sten igjen økt noe. Figur 2 viser at økningen i ledig-
heten innenfor industrien fremdeles er høy
sammenlignet med andre yrkesgrupper. Viktige
industrifylker som Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane opplever på nytt noe vekst i arbeidsledighe-
ten, etter mer moderat utvikling i sommer. Også
Nordland har hatt større økning i industriledigheten
i september sammenlignet med tidligere i år. På
store deler av Østlandet og i Troms er økningen i
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Figur 2: 
Prosentvis endring i antall helt ledige fordelt på
yrkesbakgrunn. September 2002–september 2003.

Figur 3: 
Helt ledige arbeidssøkere i prosent av arbeidsstyr-
ken, fordelt på yrkesbakgrunn. September 2003.

KILDE: AETAT KILDE: AETAT



ledigheten innenfor industrien mindre enn i forrige
måned. Industriarbeid er den yrkesgruppen med
høyest arbeidsledighet sett i forhold til arbeidsstyr-
ken (figur 3.)

For en mer utdypende analyse av senere tids
utvikling innen industrien vises det til artikkelen
«Arbeidslause med industribakgrunn» som er tryk-
ket i denne rapporten. 

Lærerledigheten øker mindre enn forventet
Som følge av svak kommuneøkonomi har det vært
ventet at ledigheten innenfor undervisningsarbeid
ville øke betydelig etter sommerferien. Figur 2 viser
at arbeidsledigheten innenfor denne yrkesgruppen
øker litt sterkere enn for gjennomsnittet av grup-
pene. Som figur 3 viser, er imidlertid arbeidsledig-
heten i prosent av arbeidsstyrken fortsatt lav for
denne yrkesgruppen. Det samme mønsteret gjen-
speiler seg dersom vi ser mer spesifikt på
grunnskolelærere. Ledigheten blant personer med
bakgrunn fra undervisningsarbeid faller normalt
relativt mye fra august til september. Dette var tilfel-
let også i år, noe som viser at de fleste innenfor
denne yrkesgruppen får jobb selv om arbeidsmarke-
det er blitt noe vanskeligere enn tidligere. 

En stor andel av de sysselsatte med lærerutdan-
ning jobber imidlertid også utenfor skolesektoren. 

Minst økning i nord og i Hedmark og Oppland
Alle landets fylker har hatt en økning i arbeidsledighe-
ten det siste året (figur 4). Sammenlignet med ett år tid-
ligere hadde Vestfold, Akershus og Sogn og Fjordane
den største økningen i arbeidsledigheten. I Sogn og
Fjordane og Vestfold er også veksten noe større enn i
forrige måned. Arbeidsledigheten øker minst i de fem
nordligste fylkene og Hedmark og Oppland.

Både Finnmark og Oslo har nå mer enn fem pro-
sents arbeidsledighet med hhv. 5,3% og 5,1%. Lavest
ledighet er det i Sogn og Fjordane (2,5 %), Oppland
(2,6 %) og Akershus (2,9 %).

4 av 5 registrerte ledige har ikke utdanning 
utover videregående skole
Nesten 4 av 5 registrerte ledige har ikke utdanning
utover videregående skole (figur 5). 

Dette til tross for at den prosentvise økningen i
antall helt ledige hittil i år er størst blant personer
med 1–4 årig høyere utdanning og minst blant per-
soner med grunnskole.

Blant arbeidsledige i alderen 25–40 år er andelen
arbeidsledige med universitetsutdannelse høyere
enn blant andre aldersgrupper. Dette må ses i

sammenheng med at utdanningsnivået innenfor
aldersgruppen 25–40 år også er relativt høyt når vi
betrakter hele arbeidsstyrken. Det er derfor naturlig
at mange yngre personer er ansatt i bedrifter der
universitetsutdannede utgjør en høy andel av
arbeidsstokken. I løpet av det siste året har det vært
en del nedbemanning innenfor slike bedrifter. Dette
er en forklaring til hvorfor andelen med universitets-
utdannelse er høy blant yngre arbeidsledige.  

Figur 5 viser at arbeidsmarkedet er problematisk
for nyutdannede personer. Mange  personer i alde-
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Figur 4: 
Prosentvis endring i antall helt ledige fordelt på
fylker. September 2002 – september 2003.
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ren 25–30 år har trolig gått ut i arbeidsledighet etter
endt utdannelse. Innenfor denne aldersgruppen har
25 % av de arbeidsledige universitetsutdannelse. 

I de helt yngste aldersgruppene er andelen
arbeidsledige med universitetsutdannelse naturlig
nok lav. 

For en mer utfyllende analyse av ledighetsutvik-
lingen i forhold til utdanningsnivå og alder vises det
til artikkelen 'Arbeidsledigheten fordelt etter utdan-
ningsnivå og alder' som er trykket i denne rapporten. 

Fremdeles mange som melder seg 
arbeidsledig
I figur 6 viser vi hvordan tilgangen av nye arbeids-
søkere har utviklet seg sett i forhold til utviklingen i
summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere.
Det kan se ut som om endringene vi har sett på
arbeidsmarkedet de to siste årene først har gitt seg
utslag i endringer i tilgangen av ordinære arbeids-
søkere. 

Tilgangen av ordinære arbeidssøkere viser et mer
ujevnt forløp enn utviklingen i beholdningstallene.
Det framgår av figuren at veksten i nye arbeids-
søkere var særlig sterk i vinter for så å gå ned på for-
sommeren. De siste månedene har tilgangen av
arbeidssøkere igjen økt litt, men ligger fortsatt på et
lavere nivå enn i månedene februar og mars. Ut-
viklingen i tilgangen av nye arbeidssøkere tyder på at
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Figur 5
Helt ledige fordelt på utdanningsnivå og alder.
Gjennomsnitt januar 2003 – september 2003.

Figur 6. 
Tilgangen av ordinære arbeidssøkere og behold-
ningen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere.
Januar 2001 – september 2003. Sesongjustert og
glattet for trend.

Figur 7:
Utviklingen i tilgang ledige stillinger i annonsert i
media. Justert for virkedager. Januar 1997 – okto-
ber 2003. Sesongjustert og glattet trend.
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arbeidsmarkedet nå utvikler seg mer stabilt enn i
vinter, men at det fortsatt må påregnes noe økning i
arbeidsledigheten i månedene framover.

Første tegn til økt etterspørsel etter 
arbeidskraft?
Justert for vanlige sesongvariasjoner var tilgangen
av ledige stillinger uendret i oktober, etter en fore-
gående måned med oppgang (figur 7). Det ser der-
med ut til at vi fremdeles må vente på en økning i
etterspørselen etter arbeidskraft. Forrige gang
arbeidsmarkedet begynte å ta seg opp, i 1993, økte
stillingstallene et halvt år før ledighetstallene be-
gynte å falle. Vi skal likevel være forsiktige med å
vektlegge den positive utviklingen i september for
mye. Dette gjelder spesielt tilgang ledige stillinger,
som har for vane å svinge mye. 

Svak sysselsettingsutvikling 
innen industrien
Sysselsettingen gikk ned med om lag 24.000 perso-
ner fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal i 2003, ifølge fore-
løpige nasjonalregnskapstall (figur 8). Industrien
hadde den største sysselsettingsreduksjonen på
over 17.000 personer. Utviklingen i sysselsettingen
har vært særlig svak innenfor verkstedsindustrien og
verftsindustrien, som i løpet av denne perioden har
kuttet sysselsettingen med henholdsvis i underkant
av 6.000 og 4.000 sysselsatte. Sysselsettingsutvik-
lingen har også vært svak innen kjemisk, grafisk og
møbelindustri. 

Nasjonalregnskaptall viser at innenfor varehandel
har det vært sysselsettingsvekst fra 2. kvartal i fjor til
2. kvartal i år. Dette forsterker bildet av at arbeids-
markedet er forbedret innenfor yrkesgruppen han-
delsarbeid. Før øvrig hadde varehandelsnæringen
vekst i sysselsettingen også i 1. kvartal 2003 sam-
menlignet med et år tidligere.

Også innenfor helse- og sosialtjenester har det
vært sysselsettingsvekst. Effekten av svak kom-
muneøkonomi i 2003 er nok kun i begrenset grad
reflektert i sysselsettingstallene for 2. kv. 2003.
Sysselsettingen innenfor helse- og sosial kan derfor
komme til å vise noe svakere utvikling i 2. halvår
2003 enn det som har vært tilfellet i 2. kvartal 2003.
Innenfor undervisning har sysselsettingen falt. 
Det er tydelig at svak kommuneøkonomi har virket
kraftigere på undervisnings enn helse- og sosial-
tjenester. 

Svak sysselsettingsutvikling innenfor transport og
kommunikasjon har sammenheng med nedbeman-
ning innenfor ikt-sektoren.

For en oversikt over sysselsettingsutviklingen i et

lengre tidsperspektiv vises det til artikkelen «Syssel-
settingen i fylkene 1995–2002» som er trykket i
denne rapporten.

Etter en periode med utflating, 
øker antall yrkeshemmede
I perioden 1999 til 2002 har gjennomsnittlig behold-
ning yrkeshemmede økt fra 54.700 i til 72.400. Ved
utgangen av september 2003 var det registrert
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Figur 8: 
Endring i sysselsettingen fordelt på næringsgrup-
per, målt i antall personer. 2. kvartal 2002 – 2.
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78.800 yrkeshemmede arbeidssøkere. Dette er syv
prosent flere enn i september 2002. 

Justert for vanlige sesongvariasjoner viste utvik-
lingen i beholdningen yrkeshemmede arbeidssøkere
en klar utflating i 1. halvår 2003 (figur 9)1. Dette har
sammenheng med at flere yrkeshemmede har
avsluttet sin attføringsperiode. Denne økningen i
avgang yrkeshemmede må delvis ses i sammenheng
med at Aetat har fått økte ressurser til oppfølging av
yrkeshemmede. De siste månedene har imidlertid
beholdningen yrkeshemmede fortsatt å øke. 

Artikkelen «Har Aetat greid å tilby et økende antall
yrkeshemmede attføringstiltak?» som er trykket i
denne rapporten går blant annet nærmere inn på
utviklingen i beholdningen yrkeshemmede.
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Figur 9: 
Utviklingen i antall yrkeshemmede arbeidssøkere.
Januar 1997 – september 2003. Sesongjusterte tall.
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Arbeidsledigheten fordelt 
etter utdanningsnivå og alder

AV FRØYDIS BAKKEN

Sammendrag
Det er variasjoner i ledigheten både mellom de ulike
utdanningsnivåene og aldersgruppene. Ledigheten
synker med høyere utdanning og alder, og det er
høyest ledighet blant personer med grunnskole og
1–2-årig videregående skole. Ledigheten er lavest
blant personer med høyere utdanning utover fire år.

Det har vært størst prosentvis økning i ledigheten
blant personer med høyere utdanning. Felles for ledig-
hetstallene fra 2000 og 2002 er likevel at ledighetsni-
vået er lavest blant personer med høyere utdanning.

1. Innledning
Denne analysen vil ta for seg to problemstillinger.
Den første omhandler hvilke grupper som har høyest
arbeidsledighet med henhold til alder og utdanning,
både når det gjelder ulike utdanningsretninger og
utdanningsnivå. Den andre problemstillingen tar for
seg utviklingen i ledighet etter utdanningsnivå fra
2000 til 2002. 

Datamaterialet bygger på koblinger mellom Aetats
registre over registrerte helt ledige og Statistisk sen-
tralbyrås (SSB) register over befolkningens høyeste
utdanning. Koblingen er foretatt av SSB. Det er per-
sonens høyeste utdanning som blir studert her, og
ikke utdanning relatert til nåværende yrke. 

SSBs utdanningsvariabel er delt inn i fem hoved-
grupper i forhold til varighet på utdanningen: 
• grunnskole
• videregående skole 1–2 år (GK og VK 1)
• videregående skole 3 år, som også inkluderer

påbygging til videregående utdanning 
• universitets- og høgskoleutdanning med 1–4 års

varighet 
• universitets- og høgskoleutdanning med mer enn 4

års varighet samt forskerutdanninger, dvs. fra og
med det 20. klassetrinn

Høyest ledighet blant personer 
med lav utdanning
Det koblede datamaterialet er fra november 2002, da
den samlede registrerte ledigheten utgjorde 3,3 pro-
sent av arbeidsstyrken. Ifølge figur 1 nedenfor syn-

ker ledigheten med høyere utdanningsnivå.
Ledigheten er høyest blant dem med utdanning på
grunnskole- og 1–2 årig videregående nivå.
Ledigheten for disse gruppene er tre ganger så høy
som for gruppen med universitets- og høgskoleut-
danning utover 4 år.

En større andel av de unge utdanner seg nå videre
enn det som var tilfelle tidligere, og en årsak til dette
er reform 94 som gir alle rett til 3-årig videregående
utdanning. Det er derfor færre unge enn eldre som
bare har utdanning på grunnskole nivå. Når det gjel-
der helt ledige i prosent av arbeidsstyrken med
grunnskoleutdanning, er ledigheten synkende med
økende alder. Dette viser at yrkeserfaring er viktig i
forhold til å komme i arbeid, og at de som ikke
utdanner seg videre etter grunnskolen, til tross for at
de har krav på videregående utdanning, har proble-
mer med å få jobb. Ledigheten øker imidlertid mode-
rat fra 50 til 66 år for alle utdanningsnivå, noe som
tyder på at eldre ufaglærte arbeidstakere er en sår-
bar gruppe i forhold til arbeidsledighet. 

Blant ledige med 1–2 årig videregående utdanning
er det aldersgruppen 20–29 år som har høyest ledig-
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Figur 1 
Helt ledige i % av arbeidsstyrken fordelt etter
utdanning nov. 2002
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het, for deretter å falle med økende alder. Dette kan
skyldes livsløpseffekter, dvs at det generelt er van-
skeligere for unge enn eldre å få seg jobb, fordi eldre
som oftest har mer arbeidserfaring. 

For gruppen med 1–2 årig videregående utdanning
er det, ifølge figur 2 nedenfor, primærnæringsfag,
naturvitenskapelige- og tekniske fag, håndverksfag,
industri-, bygg- og anleggs fag som har høyest ledig-
het. Hjelpepleiefag skiller seg ut i motsatt retning
med den laveste ledigheten. 

Helt ledige med 3 årig videregående 
utdanning
I november 2002 var ledigheten på 3,0 % for utdan-
ningsnivået 3 årig videregående skole, det var 1,2
prosentpoeng lavere ledighet enn for 1–2 årig videre-
gående utdanning. For utdanningsretningen 3 årig
hjelpepleiefag var det derimot en betydelig høyere
ledighet i forhold til tilsvarende utdanning på 1–2
årig nivå for alle aldersgrupper. Dette er et unntak i
forhold til at ledigheten generelt sett er synkende
med høyere utdanning. Denne gruppen hadde likevel
lavest ledighet innenfor dette utdanningsnivået. En
årsak til at det er flere ledige i prosent av arbeids-
styrken blant personer med 3 årig hjelpepleieutdan-
ning, er at det er betydelig flere over 30 år med 1–2
årig enn 3 årig hjelpepleierutdanning. De eldre har
hatt mulighet for å skaffe seg yrkeserfaring, som er
en viktig faktor få å få jobb. Det er i dette tilfellet ikke
lengden på utdanningen som er avgjørende for å få
jobb, men arbeidserfaring.
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Figur 2. 
Helt ledige med 1–2 årig videregående utdanning fordelt etter fagretninger i % av  arbeidsstyrken nov. 2002
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Figur 3. 
Helt ledige med 3 årig videregående utdanning
fordelt etter fagretninger i % av  arbeidsstyrken
nov. 2002.
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Naturvitenskapelige- og tekniske fag, håndverks-
fag eksklusiv industri-, bygg- og anleggs fag har høy
ledighet også på dette utdanningsnivået ifølge figur
3. Sammen med allmenne fag og humanistiske og
estetiske fag ligger disse gruppene over gjennom-
snittet for utdanningsnivået. Allmenne fag skiller seg
ut ved at det ikke er en yrkesrettet utdanning, og
mange velger derfor å studere videre etter avsluttet
3 årig videregående.

Lav ledighet i undervisnings- og helseyrker
For utdanningsnivået 1–4 årig universitets- eller
høgskoleutdanning var ledigheten 1,9 % i november
2002, dvs 1,1 prosentpoeng lavere enn for 3 årig
videregående utdanning. Utdanningsretninger
innenfor pedagogikk, som lærer- og førskolelærer-
utdanning, samt helsefag, spesielt sykepleie, har

den laveste ledigheten på dette utdanningsnivået.
Ifølge figur 4 nedenfor er det innenfor utdanninger
som samfunns- og juridiske fag, samt humanistiske
og estetiske fag det er høyest ledighet. Innenfor
naturvitenskapelige fag, som inkluderer ingeniører,
er det de yngste og eldste som har størst problemer,
aldersgruppen 25–29 og 60–66 ligger betydelig over
gjennomsnittet for denne utdanningsretningen.

Lang utdanning gjør det lettere å få jobb
For utdanningsnivået universitets- og høgskole-
utdanning med mer enn 4 års varighet var ledigheten
1,4 % i november 2002, og var det utdanningsnivået
med lavest ledighet.

Blant fagretningene på dette nivået, var det utdan-
ninger innen IKT som hadde høyest ledighet ifølge
figur 5 nedenfor. Ledigheten holder seg jevnt over 
4 % i aldersgruppene fra 25– 59 år. Denne utdan-
ningsretningen har 1,9 prosentpoeng høyere ledighet
i forhold til 1–4 årig IKT utdanning. Selv om ledig-
hetsprosenten er betydelig høyere for dem med over
4 års IKT-utdanning, utgjør denne gruppen en liten
andel av de ledige. De aller fleste ledige IKT-utdan-
nede har 1–4 års utdanning.

Samfunnsfag og juridiske fag, samt utdanninger
innen humanistiske og estetiske fag har relativt høy
ledighet på det høyeste utdanningsnivået. Når man
sammenlikner disse utdanningsretningene i forhold
til nivå, ser vi at ledigheten innenfor disse gruppene
likevel er lavere på det høyeste utdanningsnivået enn
for tilsvarende 1–4-årige utdanninger på universitet
og høgskole. Det viser at høyere grads studier innen-
for disse fagene gjør det enklere å få jobb. 

Pedagogikk- og lærerutdanning skiller seg der-
imot ut ved at ledigheten på det høyeste nivået er
nesten fordoblet i forhold til de med tilsvarende 1–4
årig utdannelse. De med høyest utdanning utgjør
likevel en liten andel av de ledige, og det er flest
ledige som har 1–4 årig pedagogikk- og lærerutdan-
ning.

Utviklingen i arbeidsledigheten 
fra 2000 til 2002
Ifølge figur 6 har den prosentvise økning i antall
arbeidsledige vært på 33,9 % fra 2000 til 2002. Det er
imidlertid variasjoner i utviklingen i ledighet mellom
de ulike utdanningsnivåene. Det har vært størst pro-
sentvis økning for personer med høyere utdanning.
Dette skyldes blant annet at ledighetsveksten startet
innenfor IKT-yrkene i Oslo-området og hovedtyng-
den av disse personene hadde høyere utdanning. 

Under en tredjedel av arbeidsstyrken har høyere
utdanning, og det har generelt sett vært lav ledighet
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Figur 4.
Helt ledige med 1–4 årig universitets- eller høg-
skoleutdanning i % av arbeidsstyrken nov. 2002.
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i denne gruppen. Økning i ledigheten gir derfor til
dels store prosentvise utslag. Felles for ledighetstal-
lene for 2000 og 2002 er at ledighetsnivået er syn-
kende med høyere utdanning. Økningen i ledigheten
i det aktuelle tidsrommet er også til dels sterkere for
de unge, spesielt for aldersgruppen 20–24 år.  

Liten økning i ledigheten blant 
grunnskoleutdannede
Økningen i ledigheten på det laveste utdanningsni-
vået, grunnskolenivå, er liten. Ifølge figur 6 ovenfor,
er den prosentvise økningen 7 % fra 2000 til 2002.
Økningen i arbeidsstyrken er også liten sammenlik-
net med de andre utdanningsnivåene, spesielt når
det gjelder unge. Dette har sammenheng med at
flere fullfører 3-årig videregående skole etter reform
94. Det er aldersgruppene 20–24 år og 25–29 år som
har størst økning i antall ledige. I 2000 var ledigheten
på grunnskolenivå høyere enn ledigheten på 1–2 årig
videregående nivå, i 2002 er ledigheten like høy for
disse utdanningsnivåene. 4,2 % av arbeidsstyrken på
begge utdanningsnivå er arbeidsledige. 

Nedgang i ledigheten for hjelpepleiere
Den prosentvise økningen i antall ledige er på 24 %
blant dem med 1–2 årig videregående utdanning.
Generelt for dette utdanningsnivået er at den prosent-
vise økningen i ledigheten er størst i aldersgruppene
20–24 og 25–29 år. Hjelpepleiefag og helse-, sosial- og
idrettsfag skiller seg ut med nedgang i ledigheten i det
aktuelle tidsrommet. Primærnæringsfag har den høy-
este økningen, og antallet ledige er i denne gruppen
over tredoblet fra 681 til 2432.

Bygg og anleggsfag har liten økning i ledigheten 
På utdanningsnivået 3 årig videregående skole er
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Figur 5. 
Helt ledige med universitets- eller høgskoleutdanning utover 4 år i % av arbeids-
styrken nov. 2002

Figur 6. 
Prosentvis økning i antall helt ledige fra nov. 2000
til 2002 fordelt på utdanningsnivå.

KILDE: AETAT OG SSB

KILDE: AETAT OG SSB



den prosentvise økningen i antall ledige 43 % fra
2000 til 2002 ifølge figur 6 ovenfor. Mens det var ned-
gang i ledigheten innen både hjelpepleiefag og helse,
sosial og idrettsfag på 1–2 årig videregående nivå, er
det økning i ledigheten for tilsvarende 3 årig utdan-
nelse. Disse utdanningsretningene har likevel lavest
antall helt ledige og prosent ledige av arbeidsstyrken
på dette nivået. Når det gjelder bygg- og anleggsfa-
gene er den prosentvise økningen i antall ledige i det
aktuelle tidsrommet på 23 %. Sammen med indus-
trifag, hadde bygg og anlegg den laveste økningen i
ledigheten på i dette tidsrommet.

Betydelig økning i ledigheten for økonomer
Blant personer med 1–4 årig universitets- og høg-
skoleutdanning er den prosentvise økningen i antall
ledige 70,1 % fra 2000 til 2002 ifølge figur 6 ovenfor.
Dette tilsvarer en økning på 3822 ledige, og av disse
hadde 1036 personer utdanning innen økonomiske-
og administrative fag. For personer med økonomisk-
og administrativ utdanning var det mer enn en for-
dobling av ledigheten fra 2000 til 2002. Blant perso-
ner med 1–4 årig IKT-utdanning er det en betydelig
prosentvis økning, og det er over 3 ganger så mange
ledige personer med denne utdanningen i 2002 enn
2000. 

Ledigheten innen helse-, sosial- og idrettsfaglige
utdanninger (eksl. sykepleiefag) har holdt seg stabil,
mens det innen sykepleiefag har vært en svak økning
i ledigheten. Dette er likevel den utdanningen med
laveste ledighet i prosent av arbeidsstyrken på 1–4
årig nivå, med en ledighet på 0,3 prosent av arbeids-
styrken i 2002. 

Når det gjelder ledige med lærerutdanning og
utdanninger i pedagogikk samt førskolelærere, har
det har vært en betydelig økning i antallet ledige.
Ledigheten innenfor begge disse utdanningsgrup-
pene har tidligere vært lav, 0,6 prosent av arbeids-
styrken i 2000. Økningen har imidlertid vært større
for førskolelærerutdannede med en prosentvis
økning i antall ledige på 97%. Lærerutdanning og
utdanninger i pedagogikk hadde en prosentvis
økning i antall ledige på 53% fra 2000 til 2002. Årsa-
ken til ledighetsøkningen blant lærere kan finnes
både i nedskjæringer i skolen grunnet stram kom-
muneøkonomi, og som en følge av lønnsøkningen for
lærere. Med lønnsøkningen som ble iverksatt i 2002

ble lærernes leseplikt utvidet, og antallet stillinger
ble derfor redusert. 

Betydelig økning, men fortsatt lav ledighet 
for de høytutdannede 
Blant universitets- og høgskoleutdannede med høy-
ere grads studier, dvs utdanning utover 4 år inklu-
dert forskerutdanning, er det en prosentvis økning i
antall ledige på 63,8 % i det aktuelle tidsrommet.
Økningen i ledigheten helhetlig sett er mindre enn
for 1–4 årig universitets- og høgskoleutdanning.
Minst økning i arbeidsledigheten på høyere grads
nivå har fagretningene helse-, sosial- og idrettsfag
(eksl medisin); samferdsel, sikkerhet og andre ser-
vicefag samt andre utdanninger med 4 års varighet
eller mer. Ledigheten blant dem med utdanninger
innen humanistiske- og estetiske fag har ikke økt
like mye i det aktuelle tidsrommet som blant dem
med 1–4 årig utdanning innen samme fagretning.
Den prosentvise økningen er på 44 %, mot 59,8 % på
1–4 årig nivå. Antallet ledige med utdanninger innen
økonomiske- og administrative fag, har nesten tre-
doblet seg fra 2000 til 2002. 

Utdanningsretningen IKT har den største
økningen på dette utdanningsnivået. Det er en rela-
tivt liten gruppe som har denne utdannelsen, noe
som gir seg utslag i stor prosentvis økning. Årsaken
til ledighetsøkningen kan imidlertid forklares med at
denne bransjen hadde høyt aktivitetsnivå på 90-tal-
let, og den vedvarende nedgangskonjukturen har ført
til økning i ledigheten. Dette  gjelder hele IKT- bran-
sjen, også de høyt utdannede.

Ledigheten blant dem med lærerutdanning og
utdanning i pedagogikk på dette utdanningsnivået
har økt betydelig, og økningen i ledigheten er større
enn for tilsvarende 1–4 årig utdanning. En forklaring
på dette kan være at lærere med 1–4 årig utdanning,
vanligvis fra lærerhøgskole, har en utdannelse som
er spesielt rettet mot arbeid i grunnskolen. Lærere
med utdanning utover 4 år vil i større grad ha en
utdanning som ikke er direkte rettet inn mot under-
visningsarbeid, men være mer fagrettet. Med mindre
fagkrets vil disse være mer sårbare i forhold til for-
andringer i undervisningstilbudet. Selv om ledig-
hetsveksten blant lærere med lengst utdanning er
sterkest, utgjør de likevel en liten andel av de ledige
med pedagogisk utdanning. 
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Tabell 1
Helt ledige i % av arbeidsstyrken nov. 2002

Ledighetsprosent i alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67-74 år I alt

Uoppgitt utdanningsnivå 2,5 % 10,6 % 11,9 % 12,2 % 10,5 % 9,7 % 6,9 % 1,0 % 9,3 %

Grunnskole 3,4 % 18,1 % 11,0 % 6,4 % 3,6 % 2,7 % 3,4 % 0,4 % 4,2 %

Videregående skole 1-2 år 2,2 % 9,3 % 10,0 % 5,8 % 3,0 % 2,5 % 3,7 % 0,3 % 4,2 %
Allmenne fag 1,1 % 7,8 % 14,6 % 11,5 % 4,4 % 2,2 % 3,6 % 0,3 % 3,5 %
Humanistiske og estetiske fag 2,3 % 9,7 % 9,3 % 6,2 % 3,1 % 2,3 % 2,6 % 0,0 % 4,6 %
Økonomiske og adm. fag 1,3 % 9,0 % 9,7 % 5,4 % 2,5 % 2,3 % 3,8 % 0,4 % 3,4 %
Industrifag 3,5 % 9,8 % 9,8 % 5,7 % 3,5 % 3,1 % 4,9 % 0,6 % 5,5 %
Bygg- og anleggsfag 3,6 % 9,8 % 9,1 % 6,3 % 4,3 % 4,7 % 5,7 % 0,3 % 6,2 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag 
og tekniske fag (ekskl. industri- og bygg og anleggsfag.) 2,2 % 12,7 % 14,5 % 8,4 % 5,3 % 4,2 % 5,4 % 0,3 % 6,3 %
Hjelpepleiefag 0,0 % 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,2 %
Helse-,sosial- og idrettsfag eksl. Hjelpepleiefag 1,1 % 5,9 % 5,0 % 2,4 % 1,1 % 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2,0 %
Primærnæringsfag 7,5 % 19,2 % 22,5 % 10,5 % 5,8 % 3,5 % 3,4 % 0,5 % 7,4 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 4,1 % 9,3 % 11,7 % 6,9 % 3,5 % 3,6 % 6,7 % 0,4 % 5,3 %
Uoppgitt 16,5 % 17,2 % 13,6 % 6,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,3 %

Videregående skole 3 år 1,5 % 3,2 % 4,3 % 3,2 % 2,2 % 2,1 % 3,2 % 0,4 % 3,0 %
Allmenne fag 1,6 % 2,6 % 4,6 % 4,3 % 2,6 % 2,4 % 3,6 % 0,7 % 3,3 %
Humanistiske og estetiske fag 0,0 % 3,8 % 6,5 % 6,1 % 4,1 % 2,6 % 3,8 % 0,0 % 4,5 %
Økonomiske og adm. fag 0,0 % 2,9 % 4,7 % 3,3 % 2,3 % 1,9 % 3,0 % 0,4 % 3,0 %
Industrifag 0,0 % 4,5 % 3,9 % 2,6 % 1,9 % 2,4 % 3,8 % 0,2 % 2,8 %
Bygg- og anleggsfag 0,0 % 4,7 % 3,2 % 2,2 % 1,6 % 1,8 % 1,7 % 0,5 % 2,3 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag 
og tekniske fag (ekskl. industri- og bygg og anleggsfag.) 5,1 % 5,3 % 3,6 % 2,1 % 2,4 % 5,2 % 0,0 % 3,4 %
Hjelpepleiefag 0,0 % 2,6 % 2,5 % 2,2 % 1,1 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,9 %
Helse-,sosial- og idrettsfag (eksl. Hjelpepleiefag) 0,0 % 3,4 % 3,5 % 2,1 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 2,2 %
Primærnæringsfag 50,0 % 4,1 % 3,5 % 3,2 % 1,7 % 1,4 % 0,9 % 0,0 % 3,0 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 0,0 % 3,0 % 3,8 % 2,5 % 2,2 % 2,3 % 3,2 % 0,6 % 2,6 %
Uoppgitt 97,4 % 41,5 % 15,1 % 0,0 % 0,0 % 50,7 %

Universitet-og høgskoleutdanning lavere nivå 1-4 år 1,0 % 2,3 % 2,4 % 1,5 % 1,2 % 1,7 % 0,2 % 1,9 %
Humanistiske-og estetiske fag 1,2 % 3,6 % 5,3 % 3,1 % 2,2 % 2,6 % 0,3 % 3,6 %
Lærerutd. og utd. i pedagogikk 1,1 % 1,4 % 1,4 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 0,9 %
Førskolelærerutd. 0,7 % 1,4 % 1,3 % 0,6 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,1 %
Samfunnsfag og juridiske fag 0,7 % 2,9 % 4,7 % 3,1 % 2,3 % 2,1 % 0,0 % 3,0 %
Økonomiske- og administrative fag 1,4 % 2,7 % 2,6 % 1,9 % 1,8 % 2,9 % 0,2 % 2,3 %
IKT 1,1 % 3,0 % 2,8 % 1,8 % 2,5 % 9,4 % 0,0 % 2,4 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag
(ekskl. IKT) 2,5 % 3,8 % 3,3 % 2,3 % 2,2 % 3,8 % 0,3 % 2,8 %
Sykepleie 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,3 %
Helse-,sosial- og idrettsfag (eksl. sykepleiefag) 0,4 % 0,8 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % 0,6 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 0,6 % 2,3 % 2,4 % 3,9 % 4,4 % 3,9 % 0,0 % 2,7 %
Andre utd. med 1-4 års varighet 3,0 % 3,1 % 3,0 % 5,8 % 2,0 % 12,9 % 0,0 % 3,7 %
Uoppgitt 0,0 % 1,8 % 3,6 % 3,6 % 3,4 % 6,1 % 1,9 % 3,4 %

Høyere utdanning utover 4 år inkl. forskerutdanning 1,6 % 1,8 % 1,9 % 1,2 % 0,8 % 1,1 % 0,2 % 1,4 %
Humanistiske-og estetiske fag 7,7 % 3,3 % 3,7 % 1,9 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % 2,0 %
Lærerutd. og utd. i pedagogikk 1,6 % 4,6 % 1,6 % 0,7 % 1,1 % 0,0 % 1,7 %
Samfunnsfag og juridiske fag 0,0 % 1,2 % 1,4 % 0,9 % 0,7 % 1,1 % 0,0 % 1,1 %
Økonomiske- og administrative fag 0,0 % 3,3 % 2,9 % 3,0 % 2,9 % 1,4 % 0,0 % 2,9 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag 
og tekniske fag (ekskl. IKT) 0,0 % 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,2 % 1,6 % 0,5 % 1,4 %
IKT 4,1 % 4,6 % 4,2 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 4,3 %
Medisin 1,4 % 1,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,4 %
Helse-,sosial- og idrettsfag (eksl. medisin) 0,0 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,3 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 10,5 % 0,8 % 0,9 % 0,2 % 1,3 % 0,0 % 0,8 %
Andre utd. Med mer enn 4 års varighet 2,1 % 2,2 % 0,9 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 1,2 %
Uoppgitt 8,0 % 3,5 % 3,6 % 3,1 % 3,5 % 0,0 % 3,4 %

I alt 2,5 % 5,2 % 5,1 % 3,9 % 2,5 % 2,1 % 3,0 % 0,3 % 3,3 %
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Tabell 2
Helt ledige nov. 2000 og 2002

Uoppgitt utdanningsnivå 3 311 5 832 7,4 % 9,3 % 2 521 76,1 % 2,0 % 26,8 %

Grunnskole 10 221 10 954 3,6 % 4,2 % 733 7,2 % 0,6 % 18,1 %

Videregående skole 1-2 år 22 970 28 487 3,3 % 4,2 % 5 517 24,0 % 1,0 % 29,9 %
Allmenne fag 3 454 4 195 2,7 % 3,5 % 741 21,5 % 0,8 % 30,3 %
Humanistiske og estetiske fag 1 197 1 444 3,9 % 4,6 % 247 20,6 % 0,7 % 18,6 %
Økonomiske og adm. fag 3 507 4 385 2,6 % 3,4 % 878 25,0 % 0,8 % 33,1 %
Industrifag 5 783 6 973 4,4 % 5,5 % 1 190 20,6 % 1,1 % 26,0 %
Bygg- og anleggsfag 1 970 2 418 4,9 % 6,2 % 448 22,7 % 1,3 % 27,1 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag 
(ekskl. industri- og bygg og anleggsfag.) 2 333 2 771 5,4 % 6,3 % 438 18,8 % 0,9 % 17,1 %
Hjelpepleiefag 203 55 0,6 % 0,2 % -148 -72,9 % -0,4 % -71,1 %
Helse-,sosial- og idrettsfag eksl. Hjelpepleiefag 2 475 1 682 2,8 % 2,0 % -793 -32,0 % -0,8 % -27,4 %
Primærnæringsfag 681 2 432 2,1 % 7,4 % 1 751 257,1 % 5,3 % 259,1 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 1 169 1 818 3,3 % 5,3 % 649 55,5 % 2,0 % 61,2 %
Uoppgitt 198 314 9,2 % 12,3 % 116 58,6 % 3,1 % 33,7 %

Videregående skole 3 år 14 897 21 233 2,2 % 3,0 % 6 336 42,5 % 0,8 % 35,2 %
Allmenne fag 4 539 6 853 2,2 % 3,3 % 2 314 51,0 % 1,0 % 46,2 %
Humanistiske og estetiske fag 639 1 027 3,4 % 4,5 % 388 60,7 % 1,2 % 34,3 %
Økonomiske og adm. fag 2 265 3 415 2,0 % 3,0 % 1 150 50,8 % 1,0 % 48,9 %
Industrifag 3 993 4 901 2,4 % 2,8 % 908 22,7 % 0,4 % 17,5 %
Bygg- og anleggsfag 1 162 1 433 2,0 % 2,3 % 271 23,3 % 0,3 % 16,6 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag 
(ekskl. industri- og bygg og anleggsfag.) 503 740 2,3 % 3,4 % 237 47,1 % 1,1 % 48,2 %
Hjelpepleiefag 79 178 1,1 % 1,9 % 99 125,3 % 0,8 % 75,4 %
Helse-,sosial- og idrettsfag (eksl. Hjelpepleiefag) 512 914 1,6 % 2,2 % 402 78,5 % 0,6 % 39,1 %
Primærnæringsfag 319 458 2,3 % 3,0 % 139 43,6 % 0,7 % 32,3 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 878 1 103 2,2 % 2,6 % 225 25,6 % 0,4 % 20,6 %
Uoppgitt 8 211 3,3 % 50,7 % 203 

Universitet-og høgskoleutdanning lavere nivå 1-4 år 5 453 9 275 1,1 % 1,9 % 3 822 70,1 % 0,7 % 63,6 %
Humanistiske-og estetiske fag 1 310 2 093 2,1 % 3,6 % 783 59,8 % 1,5 % 73,3 %
Lærerutd. og utd. i pedagogikk 630 965 0,6 % 0,9 % 335 53,2 % 0,3 % 50,4 %
Førskolelærerutd. 95 187 0,6 % 1,1 % 92 96,8 % 0,5 % 79,8 %
Samfunnsfag og juridiske fag 546 941 1,9 % 3,0 % 395 72,3 % 1,1 % 60,9 %
Økonomiske- og administrative fag 908 1 944 1,1 % 2,3 % 1 036 114,1 % 1,1 % 99,2 %
IKT 94 335 0,9 % 2,4 % 241 256,4 % 1,5 % 162,8 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag (ekskl. IKT) 997 1 665 1,6 % 2,8 % 668 67,0 % 1,1 % 67,1 %
Sykepleie 63 141 0,1 % 0,3 % 78 123,8 % 0,1 % 112,1 %
Helse-,sosial- og idrettsfag (eksl. sykepleiefag) 267 263 0,7 % 0,6 % -4 -1,5 % -0,1 % -15,0 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 146 429 0,9 % 2,7 % 283 193,8 % 1,8 % 192,2 %
Andre utd. med 1-4 års varighet 38 52 2,7 % 3,7 % 14 36,8 % 0,9 % 33,6 %
Uoppgitt 359 260 4,8 % 3,4 % -99 -27,6 % -1,5 % -30,2 %

Høyere utdanning utover 4 år inkl. forskerutdanning 1 175 1 925 0,9 % 1,4 % 750 63,8 % 0,5 % 52,8 %
Humanistiske-og estetiske fag 241 347 1,5 % 2,0 % 106 44,0 % 0,5 % 34,3 %
Lærerutd. og utd. i pedagogikk 29 71 0,7 % 1,7 % 42 144,8 % 0,9 % 128,9 %
Samfunnsfag og juridiske fag 224 296 0,9 % 1,1 % 72 32,1 % 0,2 % 16,7 %
Økonomiske- og administrative fag 57 157 1,4 % 2,9 % 100 175,4 % 1,6 % 117,8 %
Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag (ekskl. IKT) 478 733 0,9 % 1,4 % 255 53,3 % 0,5 % 48,3 %
IKT 7 105 0,4 % 4,3 % 98 4,0 % 1063,6 %
Medisin 8 54 0,1 % 0,4 % 46 575,0 % 0,4 % 539,6 %
Helse-,sosial- og idrettsfag (eksl. medisin) 32 34 0,4 % 0,3 % 2 6,3 % 0,0 % -3,5 %
Samferdsel-,sikkerhetsfag og andre servicefag 23 29 0,6 % 0,8 % 6 26,1 % 0,2 % 32,7 %
Andre utd. Med mer enn 4 års varighet 44 58 0,9 % 1,2 % 14 31,8 % 0,2 % 25,8 %
Uoppgitt 32 41 2,6 % 3,4 % 9 28,1 % 0,8 % 31,6 %

0,0 %
I alt 58 027 77 706 2,5 % 3,3 % 19 679 33,9 % 0,8 % 32,5 %
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AV JORUNN FURUBERG

Samandrag
Det siste året har arbeidsløysa i industrien auka. Eit
høgt rentenivå i Noreg gav seg utslag i høg krone-
kurs og dermed lågare lønsemd i industrien i kon-
kurranseutsett sektor. Auka lønskostnader, som føl-
gje av høge lønsoppgjer, har ført til nedbemanning i
industrien, og svekka  konkurranseevne. Samanlikna
med andre yrke er personar i yrkesgruppa industri-
arbeid mest utsett for arbeidsløyse. I perioden januar
til og med september i år hadde industriyrka samla
høgast arbeidsløyse med gjennomsnittleg  6,3 pro-
sent. 

Til no i år har arbeidsløysa blant industritilsette
auka  med 35 prosent, mot 26 prosent for alle
arbeidslause uansett yrkesbakgrunn. Veksten i
industriarbeidsløysa har vore sterkast i Møre og
Romsdal, men også Vestfold, Aust- Agder og Sogn
og Fjordane har hatt ein kraftig auke i industriar-
beidsløysa. Det er særleg innafor elektroteknisk
industri og innafor verftsindustrien at arbeidsløysa
har auka kraftig. 

Arbeidsløysa blant menn med industribakgrunn
har auka med 40 prosent dei første 9 månadene i år
samanlikna med same periode i fjor, mot 20 prosent
for kvinner med industribakgrunn. Dei arbeidslause
mennene med industribakgrunn utgjer 22 prosent av
alle arbeidslause menn, tilsvarande tal for kvinner er
9 prosent. Det er høgast prosentdel arbeidslause
menn i aldersgruppa 20–24 år, medan det er størst
prosentdel arbeidslause kvinner i denne yrkes-
gruppa blant dei mellom 50 og 59 år.

I perioden januar til september 2003 har arbeids-
løysa for dei med industribakgrunn auka meir enn
arbeidsløysa totalt i alle aldersgrupper, så nær som
blant dei under 20 år. Kraftigast vekst i industriar-
beidsløysa har det vore blant dei som er mellom 50
og 59 år, men det har også vore ein sterk vekst i
industriarbeidsløysa blant dei unge mellom 20 og 
24 år. 

Dei arbeidslause frå industrien har lågare utdan-
ningsnivå enn gjennomsnittet blant alle arbeids-
lause. 22 prosent av dei arbeidslause med industri-
bakgrunn har ikkje utdanning utover grunnskolen,
mot 15 prosent blant alle arbeidslause uansett
yrkesbakgrunn.

Til no i år er i gjennomsnitt 28 prosent av dei
arbeidslause med yrkesbakgrunn frå industrien

langtidsledige, dette er på nivå med gjennomsnittet
for alle arbeidslause.   

Arbeidslause med industribakgrunn kjem i arbeid
på line med alle arbeidslause. Kvinner med industri-
bakgrunn svarer noko oftare at dei er i heiltidsarbeid
enn andre kvinner. Samstundes er det fleire kvinner
med industribakgrunn som er sjukmelde når dei
sluttar å melda seg til Aetat, samanlikna med situa-
sjonen for alle arbeidslause kvinner. 

Innleiing
Frå hausten 2001 har økonomien vore prega av ein
nedgangskonjunktur med aukande arbeidsløyse i
Noreg. Då arbeidsløysa starta å veksa sommaren
2001 hadde dette samanheng med nedgangen i akti-
viteten innan IKT- sektoren, og veksten i arbeids-
løysa var konsentrert om Oslo og det sentrale aust-
landsområdet. Etterkvart har konjunkturnedgangen
ført til aukande arbeidsløyse i heile landet. Auken i
talet på arbeidslause med industribakgrunn og innan
bygg og anlegg starta ikkje før mot slutten av 2002. 

Eit høgt rentenivå i Noreg gav seg utslag i høg kro-
nekurs og dermed lågare lønsemd i industrien i kon-
kurranseutsett sektor. Samstundes har det vore ein
auke i lønskostnadene både i konkurranseutsett og
skjerma sektor, som følgje av høge lønsoppgjer.
Mange verksemder prøver difor å redusera kostna-
dene, og dette gir seg utslag i redusert sysselsetjing.
Mange verksemder har også flytta deler av produk-
sjonen til lågkostnadsland, noko som fører til meir
permanent nedbygging av industriarbeidsplassar i
Noreg. 

Utviklinga i industriarbeidsløysa i tida framover vil
mykje vera avhengig av om etterspurnaden etter
norske varer og tenester tar seg opp att i utlandet.
Eit lågare norsk rentenivå, og dermed svakare norsk
krone, har enno ikkje gitt sterke nok impulsar til å
snu trenden i utviklinga i arbeidsløysa innan indus-
trien. 

Denne artikkelen tar sikte på å gi eit oversyn over
utviklinga i arbeidsløysa for dei som har yrkesbak-
grunn frå industrien, samanlikna med utviklinga i
arbeidsløysa generelt. Vi tar utgangspunkt i
gjennomsnittstal over arbeidslause i perioden januar
til og med september 2003, og samanliknar med
same periode i fjor. 

Artikkelen tar også sikte på å finna kjenneteikn
ved dei arbeidslause i industrien. Her tek vi utgangs-
punkt i gjennomsnittstal over arbeidslause i perio-
den januar til og med september i år. Vi ser også på
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dei gruppene som var arbeidslause i februar og
august 2002, og ser i kva grad dei også er arbeids-
lause eitt år etter. For dei i desse gruppene som har
slutta å melda seg til Aetat i løpet av det påfølgjande
året, ser vi på i kva grad dei svarer at dei kjem i
arbeid eller andre aktivitetar etter at dei avslutta
perioden som arbeidslaus.

Personar med industribakgrunn er mest
utsett for arbeidsløyse
Gjennomsnittleg for dei ni fyrste månadene i 2003
var det registrert 15 800 arbeidslause med yrkes-
bakgrunn frå industrien hos Aetat. Samla uansett
yrkesbakgrunn var det registrert 93 700 arbeids-
lause. Dette svarer til at 17 % av dei arbeidslause i
perioden hadde yrkesbakgrunn frå industrien.

Figur 1 viser arbeidslause i prosent av arbeids-
styrken etter yrkesbakgrunn. Dei arbeidslause i
yrkesgruppa industriarbeid utgjorde 6,3 prosent av
arbeidsstyrken i denne yrkesgruppa, og er klart den
yrkesgruppa med høgast arbeidsløyseprosent.
Gjennomsnittleg i heile arbeidsstyrken var 4,0 pro-
sent arbeidslause. Figur 1 viser at personar med
industribakgrunn er mest utsett for å bli arbeids-
lause, samanlikna med andre yrkesgrupper. 

Det er særleg innan verftsindustrien og elektrotek-
nisk industri at det har vore ein kraftig auke i arbeids-
løysa. I dei fyrste 9 månadene i år har det vorte 86 pro-
sent fleire arbeidslause i yrkesgruppa elektrikarar,
elektronikarar, og 82 prosent fleire arbeidslause frå
yrkesgruppa støyparar, sveisarar, platearbeidarar.
Også innafor yrkesgruppa mekanikarar har arbeids-
løysa auka monaleg. 

Samla for heile landet har personar med industri-
bakgrunn opplevd ein større vekst i arbeidsløysa enn
gjennomsnittet for alle uansett yrkesbakgrunn. Dei
første ni månadene i år har arbeidsløysa for dei med
industribakgrunn vakse med 35 prosent, mot 26 pro-
sent for alle arbeidslause. Veksten i industriarbeids-
løysa varierer mellom fylke og regionar, dette skul-
dast lokalisering av dei deler av industrien som har
hatt størst vekst i arbeidsløysa. 

På fylkesnivå har Møre- og Romsdal hatt størst
vekst i talet på ledige med industribakgrunn, men
også Vestfold, Aust-Agder og Sogn og Fjordane, har
hatt ein kraftig vekst i industriarbeidsløysa.

Kraftigast auke i arbeidsløysa for menn
Figur 4 viser at det i dei 9 første månadene i år har
vorte 40 prosent fleire arbeidslause menn med bak-
grunn frå industrien, samanlikna med same periode i
fjor. Blant kvinner som arbeider i industrien har
arbeidsløysa vakse med 20 prosent i same periode.
Blant arbeidslause menn med industribakgrunn har

veksten i arbeidslause vore dobbelt så kraftig som
blant kvinnene i denne yrkesgruppa. Dette skuldast at
det er langt fleire menn enn kvinner som arbeider i dei
delane av konkurranseutsett industri som har hatt ein
kraftig vekst i arbeidsløysa det siste året. Medan vek-
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Figur 1: 
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken etter
yrkesbakgrunn, gjennomsnitt for januar til sep-
tember 2003.

Figur 2: 
Prosentvis endring i arbeidsløysa for personar
med ulik yrkesbakgrunn innafor industrien, frå
jan. – sept. 2002 til jan. – sept. 2003.
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sten i industiarbeidsløysa er på line med veksten i
arbeidsløysa samla blant kvinnene, har arbeidsløysa
blant menn med industribakgrunn vakse klart ster-
kare enn blant alle menn i arbeidsstyrken.

Gjennomsnittleg for dei fyrste 9 månadene i år,
hadde 22 prosent av dei arbeidslause mennene og 9

prosent av dei arbeidslause kvinnene yrkesbakgrunn
frå industrien. Blant mennene finn vi høgast prosent-
del med industribakgrunn i aldersgruppa 20–24 år, der
heile 26 prosent av dei arbeidslause mennene kjem frå
industrien. Blant kvinnene er det flest industriarbeids-
lause blant 50-åringane. Figur 5 viser at det er liten
aldersforskjell i prosentdelen arbeidslause med
industribakgrunn samanlikna med alle arbeidslause
menn, medan prosentdelen arbeidslause kvinner med
industribakgrunn aukar med aukande alder. 

Stor vekst i industriarbeidsløysa 
blant 50-åringane og blant dei unge
Veksten i arbeidsløysa for dei med industribakgrunn
er sterkare enn veksten i arbeidsløysa for alle
aldersgrupper i arbeidsstyrken, bortsett frå i alders-
gruppa 16 – 19 år. Den kraftigaste veksten i industri-
arbeidsløysa finn vi i aldersgruppa 50 – 59 år. Medan
veksten i arbeidsløysa totalt for personar i denne
aldersgruppa var på 27 prosent, auka arbeidsløysa
for dei med bakgrunn frå industrien med 43 prosent.
Også i aldersgruppa 20 – 24 år har det vore ein kraf-
tig auke i industriarbeidsløysa samanlikna med vek-
sten i arbeidsløysa totalt sett. I perioden januar –
september 2003 har det vorte 41 prosent fleire
industriarbeidslause i denne aldersgruppa, når vi
samanliknar med same periode i fjor. Veksten i
arbeidsløysa for alle i denne aldersgruppa var på 31
prosent i perioden. Den kraftige auken i arbeidsløysa
blant 50-åringane med industribakgrunn, kan skul-
dast at det er mange industriarbeidarar i denne
aldersgruppa. For dei unge i alderen 20–24 år, kan
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Figur 3: 
Prosentvis endring i talet på arbeidslause etter fylke,
frå jan–sept. 2002 til jan.–sept. 2003, for alle arbeids-
lause og for arbeidslause med industribakgrunn.

Figur 4: 
Endring i arbeidsløysa frå jan.–sept. 2002 til
jan.–sept 2003, etter kjønn. Alle arbeidslause og
arbeidslause med industribakgrunn 
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den kraftige auken i industriarbeidsløysa skuldast at
det ofte er dei med minst ansiennitet som må slutta
først i periodar med nedbemanning. 

Meir enn 6 av 10 industriarbeidslause 
har ikkje fullført 3-årig vidaregåande 
skole
Dei arbeidslause med industribakgrunn har lågare
utdanningsnivå enn gjennomsnittet blant alle
arbeidslause. Figur 7 viser at 22 prosent av dei
arbeidslause med industribakgrunn ikkje har utdan-
ning utover grunnskolen. Dette er 7 prosentpoeng
fleire enn blant alle arbeidslause sett under eitt. 
61 prosent av dei arbeidslause med yrkesbakgrunn
frå industrien har ikkje fullført 3-årig vidaregåande
skole. Tilsvarande er det berre 6 prosent av 
dei arbeidslause med industribakgrunn som har
høgare utdanning, mot 20 prosent blant alle arbeids-
lause uansett yrkesbakgrunn. Det relativt låge
utdanningsnivået blant arbeidslause med industri-
bakgrunn skuldast at mange arbeidsplassar i indus-
trien tradisjonelt ikkje stiller krav til formell utdan-
ning. 

Det kan bli ein vekst i talet på langtidsledige 
frå industrien 
Gjennomsnittleg for perioden januar til og med sep-
tember 2003 var 28 prosent av alle arbeidslause
langtidsledige. Det vil seia at dei hadde vore heilt
arbeidslause i ein samanhengande periode på mini-

mum 26 veker. Også blant dei arbeidslause med
industribakgrunn var 28 prosent langtidsledige. Den
kraftige veksten vi har observert i arbeidslause inna-
for industrien fører til at mange nye arbeidslause
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Figur 5: 
Industriarbeidslause i prosent av alle arbeids-
lause etter kjønn og alder, gjennomsnitt for januar
til og med september 2003.
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Figur 6: 
Endring i arbeidsløysa frå jan.–sept . 2002 
til jan.–sept. 2003 for personar med yrkesbakgrunn
frå industrien og for alle arbeidslause, 
etter aldersgruppe
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Figur 7: 
Heilt arbeidslause, gjennomsnitt for januar–sep-
tember 2003 etter utdanningsnivå. Alle arbeids-
lause og arbeidslause med industribakgrunn.
Prosent.
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vert registrert. Dette vil på kort sikt føra til ein ned-
gang  i prosentdelen av dei arbeidslause som er
langtidsledige. Figur 8 viser at det er lågast prosent-
del langtidsledige i dei yrka som har hatt kraftigast
vekst i arbeidsløysa . I yrka elektrikarar, elektronika-
rar og liknande har arbeidsløysa auka med 86 pro-
sent i perioden, medan 19 prosent av dei arbeids-
lause er langtidsledige.  Figur 8 viser at prosentdelen
langtidsledige er høg i dei yrka som har hatt ein
lågare vekst i talet på arbeidslause. Dette indikerer at
vi kan venta ein vekst i prosentdelen langtidsledige
etterkvart som tida går, dersom ikkje situasjonen på
arbeidsmarknaden endrar seg for dei industriyrka
som har hatt kraftig vekst i arbeidsløysa.

39 prosent av dei arbeidslause med industri-
bakgrunn i august  2002 er også arbeids-
lause eitt år etter
Figur 9 viser kor stor prosentdel av dei som var
arbeidslause i februar og august i 2002, som også
var arbeidslause eitt år etter, i februar 2003 og
august 2003. Blant dei med industribakgrunn som
var arbeidslause i februar 2002, var 37 prosent også
heilt utan arbeid i februar i år, mot 36 prosent blant
alle arbeidslause. Blant dei med industribakgrunn
som var arbeidslause i august 2002, var 39 prosent
også arbeidslause i august 2003. Tilsvarande tal for
alle arbeidslause i august 2002 var 35 prosent. Dette
indikerer at dei arbeidslause med industribakgrunn
går lengre tid utan arbeid enn andre arbeidslause,
og/eller at dei oftare vert arbeidslause. 

Arbeidslause med industribakgrunn kjem i
arbeid igjen på line med andre arbeidssøkjarar

Tabell 1 viser svar på sluttmeldekortet for dei som
var arbeidslause i februar 2002, og som sende inn
sluttmeldekort i perioden mars 2002 til og med
februar 2003. Tabell 2 viser tilsvarande svar på slutt-
meldekortet i perioden september 2002 til og med
august 2003, for dei som var arbeidslause i august
2002. 

Resultat frå sluttmeldekortet for dei som var
arbeidslause i februar 2002 viser at 64 prosent av 
dei arbeidslause med industribakgrunn svarer at dei
er i arbeid, mot 63 prosent blant alle arbeidslause.
Blant kvinnene med industribakgrunn kjem 59 pro-
sent i arbeid, mot 56 prosent blant alle arbeidslause
kvinner. Fleire av dei kvinnene med industribak-
grunn som kjem i arbeid, kjem i heiltidsarbeid og
færre kjem i deltidsarbeid, samanlikna med alle
arbeidslause kvinner.

Samstundes som fleire kvinner blant dei med
yrkesbakgrunn frå industrien svarer at dei er i
arbeid, så er det også fleire blant desse kvinnene
som svarer at dei er langvarig sjukmelde eller under
medisinsk rehabilitering. Dette gjeld 13 prosent av
kvinnene med industribakgrunn, mot 9 prosent av
alle kvinner uansett yrkesbakgrunn. Ei forklaring på
dette kan vera at kvinnene som blir arbeidslause frå
industrien i gjennomsnitt er noko eldre enn alle
arbeidslause kvinner (Jamfør figur 4). 
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Figur 8:
Prosentdel langtidsledige av alle ledige i ulike
industiyrke, gjennomsnitt for perioden  jan – sept
2003.

Figur 9: 
Prosentdelen av dei arbeidslause i februar og
august 2002 som også var arbeidslause eitt år
etter. Alle arbeidslause og arbeidslause med
industribakgrunn 

KJELDE: AETAT

KJELDE: AETAT



Resultat frå sluttmeldekortet for dei som var
arbeidslause i august 2002 viser at 62 prosent av dei
arbeidslause med bakgrunn frå industrien svarer at
dei er i arbeid, same prosentdel som for alle arbeids-
lause uansett yrkesbakgrunn. Blant kvinnene med
industribakgrunn er det 56 prosent som svarer at dei
er i arbeid, mot 59 prosent blant alle kvinner. Også
her viser resultatet at kvinnene med industribak-
grunn oftare enn andre arbeidslause kvinner svarer
at dei er i heiltidsarbeid. Like stor prosentdel blant

mennene med bakgrunn frå industrien svarer at dei
er i arbeid, 65 prosent. Blant mennene med industri-
bakgrunn er det også litt fleire som svarer at dei er i
heiltidsarbeid enn blant alle menn uansett yrkesbak-
grunn. 11 prosent av mennene med industribak-
grunn som var arbeidslause i august 2002, og som
sendte inn sluttmeldekort i løpet av det påfølgjande
året, svarer at dei er langvarig sjukmelde eller under
medisinsk rehabilitering. 
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Arbeidslause med industribakgrunn

Tabell 2
Svar på sluttmeldekortet for dei som var arbeidslause i august 2002, og som sende inn sluttmeldekort i løpet
av  perioden september 2002 - t.o.m. august 2003.

Alle arbeidslause Arbeidslause med
uansett yrkesbakgrunn yrkesbakgrunn frå industriem

Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle

Heiltidsarbeid (>30t/v) 41 % 57 % 49 % 43 % 60 % 55 %
Deltidsarbeid (<30t/v) 18 % 7 % 13 % 13 % 5 % 7 %
Sum i arbeid 59 % 65 % 62 % 56 % 65 % 62 %
Skole/utdanning/kurs 9 % 9 % 9 % 6 % 6 % 6 %
Arbeidslaus 9 % 10 % 9 % 8 % 10 % 10 %
Omsorgs- eller fødselspermisjon 8 % 0 % 4 % 8 % 0 % 2 %
Militær-/sivilteneste 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %
Langv. sjukmeld, medisinsk rehabilitering 9 % 8 % 9 % 12 % 11 % 11 %
Uføretrygd/alderspensjon 2 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 %
Anna 4 % 3 % 4 % 6 % 4 % 4 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

KJELDE: AETAT

Tabell 1
Svar på sluttmeldekortet for dei som var arbeidslause i februar 2002, og som sende inn sluttmeldekort i løpet
av  perioden mars 2002 - t.o.m. februar 2003.

Alle arbeidslause Arbeidslause med
uansett yrkesbakgrunn yrkesbakgrunn frå industriem

Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle

Heiltidsarbeid (>30t/v) 39 % 63 % 53 % 46 % 61 % 57 %
Deltidsarbeid (<30t/v) 17 % 6 % 11 % 13 % 4 % 7 %
Sum i arbeid 56 % 68 % 63 % 59 % 66 % 64 %
Skole/utdanning/kurs 9 % 6 % 8 % 7 % 6 % 6 %
Arbeidslaus 11 % 10 % 10 % 9 % 11 % 11 %
Omsorgs- eller fødselspermisjon 8 % 0 % 4 % 6 % 0 % 2 %
Militær-/sivilteneste 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 %
Langv. sjukmeld, medisinsk rehabilitering 9 % 8 % 8 % 13 % 9 % 10 %
Uføretrygd/alderspensjon 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
Anna 4 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

KJELDE: AETAT
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Ledigheten målt ved arbeidskrafts-
undersøkelsen (AKU) og registrerte 
ved Aetat

AV TORMOD REIERSEN

Sammendrag
I Norge har vi to offisielle statistikker som viser
nivået og utviklingen i arbeidsledigheten. Den ene er
antall arbeidsledige målt ved Statistisk sentralbyrås
arbeidskraftsundersøkelser (AKU), og den andre er
registrerte helt ledige ved Aetat. Aetat offentliggjør
også statistikk over antall deltakere på ordinære
arbeidsmarkedstiltak. Uten deltakelse på tiltak ville
mange alternativt vært helt ledige. Derfor benyttes
også ofte summen av registrerte ledige og ordinære
tiltaksdeltakere til å vurdere endringer på arbeids-
markedet. 

I denne artikkelen gir vi en beskrivelse av forskjel-
lene mellom AKU-ledige og registrerte ledige. Vi gir
også en vurdering av i hvilken grad arbeidsledighe-
ten målt ved disse to ledighetsmålene utvikler seg
forskjellig.

AKU og de registrerte tallene viser tilnærmet lik
utvikling over en lengre tidsperiode, men de kortsik-
tige variasjonene i AKU-ledigheten er langt større
enn i de registrerte tallene. Utviklingen i summen av
registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere avvi-
ker en del fra de to ledighetsmålene. Endringer i det
ordinære tiltaksnivået vil også påvirke antall perso-
ner som er arbeidsledige i hht. både Aetats tall og
AKU. For å vurdere arbeidsmarkedsutviklingen bør
man derfor også se på utviklingen i summen av
registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere, som
et supplement til både registrerte ledige og AKU-
ledige. 

Formålet med de registrerte arbeidssøkertallene
og arbeidskraftsundersøkelsene er noe forskjellig.
AKU omfatter alle arbeidssøkere og gir således et
riktigere bilde av nivået på arbeidsledigheten. AKU
brukes derfor også for internasjonale sammenlig-
ninger. Aetats registre benyttes både for administra-
tive og statistiske formål og omfatter de personer
som søker arbeid gjennom Aetat. Registrerte
arbeidssøkertall gir raskere konklusjoner om
endringer i arbeidsmarkedet som følge av kortere
produksjonstid og fravær av utvalgsusikkerhet. De
ulike ledighetsmålene supplerer hverandre på en til-
fresstillende måte.

Innledning
I Norge måles arbeidsledighet ved både Statistisk
sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser (AKU) og
registrerte helt ledige i Aetats registre. I noen tilfel-
ler brukes også summen av registrerte helt ledige og
personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak for å
belyse utviklingen på arbeidsmarkedet. Deltakere på
ordinære arbeidsmarkedstiltak er pr. definisjon ikke
samtidig klassifisert som helt ledige. 

I perioder med noe avvikende utvikling mellom
AKU-ledige og registrerte ledige og store endringer i
antall deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak,
vil det være stort fokus på å forklare avvikene. I denne
artikkelen vil vi derfor forsøke å belyse sammenhen-
gen mellom antall arbeidsledige i hht. AKU og hhv.
antall registrerte ledige og summen av antall regis-
trerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere. 

I figur 1 gir vi en oversikt over gjennomsnittlig
arbeidsledighet målt ved disse ulike arbeidsledig-
hetsmålene fra 1983 til 2002.
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Figur 1: 
Utviklingen i antall arbeidsledige målt ved AKU,
summen av registrerte helt ledige og deltakere på
ordinære arbeidsmarkedstiltak og registrerte helt
ledige. Årsgjennomsnitt 1983–2002.

KILDER: STATISTISK SENTRALBYRÅS ARBEIDSKRAFTSUNDERSØKELSER OG AETAT.



Aetat.  Rapport om arbeidsmarkedet • 3/2003 25

Definisjoner
I dette avsnittet gjør vi rede for definisjonene av noen
de viktigste begrepene som omhandles i artikkelen. 

Registrerte helt ledige
Registrerte helt ledige omfatter registrerte arbeids-
søkere uten arbeidsinntekt de siste 2 ukene og som
ikke deltar på arbeidsmarkedstiltak. Registrerte helt
ledige skal være disponible for arbeidsmarkedet.
Benevnelsene helt ledige og registrerte ledige benyt-
tes også. 

Om lag 60 prosent av de helt ledige mottar dag-
penger. Dette betyr at registrerte ledige omfatter en
gruppe som er langt større en helt ledige med dag-
penger.

Ordinære tiltaksdeltakere
Ordinære tiltaksdeltakere omfatter ordinære arbeids-
søkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak.

AKU
Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en utvalgs-
undersøkelse som blir gjennomført kvartalsvis av
Statistisk sentralbyrå. Denne undersøkelsen klassi-
fiserer befolkningen i yrkesaktiv alder (16–74 år) som
sysselsatte, arbeidsledige og utenfor arbeidsstyrken.
I tillegg til å gi informasjon om arbeidsledigheten gir
derfor AKU bla. nyttig informasjon om yrkesaktivitet
som Aetat ikke har informasjon om i sine registre. 

Vi skal imidlertid i denne artikkelen konsentrere
oss om den delen av arbeidsstyrken som er arbeids-
ledige.

AKU-ledige
AKU-ledige omfatter arbeidsledige i hht. Statistisk
sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser (AKU).
Dette ledighetsbegrepet består av personer som
ikke utførte eller var midlertidig fraværende fra inn-
tektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som
ved å kontakte Aetat, svare på annonse eller lig-
nende, 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 to neste ukene.

Det er arbeidsledigheten målt ved AKU som bru-
kes ved internasjonale sammenligninger. 

Forskjeller i definisjonen mellom AKU-ledige 
og registrerte helt ledige
Tall fra AKU inkluderer også arbeidssøkere som ikke
registrerer seg ved Aetat, og en del av de som går på
arbeidsmarkedstiltak. Deltakere på arbeidsmar-
kedstiltak vil i AKU bli gruppert enten som arbeids-
ledige, som skoleelever og dermed utenfor arbeids-
styrken eller som sysselsatte. 

I hovedsak er det flere unge og færre eldre som er
ledige i hht. AKU enn i hht. registrerte helt ledige.
Dette har bla. sammenheng med at unge i mindre
grad enn eldre har dagpengerettigheter og dermed
noe mindre insentiver til å melde seg regelmessig til
Aetat. En stor andel av de arbeidsledige under 25 år
i hht. AKU (2002) har utdanning som hovedaktivitet –
15.000 av 19.000 blant ungdom 16–19 år og 7.000 av
17.000 blant ungdom 20–24 år. Om lag 45 prosent av
de AKU-ledige under 25 år søker heltidsarbeid.

Videre er mobilitetskravene til dagpengemotta-
kere over 60 år noe mindre enn for yngre. Mange av
de registrerte ledige over 60 år vil derfor ikke oppfat-
tes som arbeidsledige i hht. AKU, noe som forklarer
at det er registrert flere eldre ledige i Aetat
sammenlignet med AKU.

AKU brukes for internasjonale sammenligninger
og gir et riktigere bilde av nivået på arbeidsledighe-
ten. Imidlertid vil endringer i tiltaksnivå og dagpeng-
eregelverk også kunne påvirke antall arbeidsledige i
hht. AKU.

Koblinger mellom registrerte ledige og AKU-
ledige i 19971 viste at 54 prosent av de registrerte
ledige var arbeidsledige i hht. AKU, 21 prosent var
sysselsatte og 26 prosent utenfor arbeidsstyrken. 
En del av disse avvikene kan forklares ved at
tellingstidspunktet er noe forskjellig i de to statistik-
kene.

Mange ordinære tiltaksdeltakere er syssel-
satt eller utenfor arbeidsstyrken i AKU
Av de ordinære tiltaksdeltakerne svarte kun 19 pro-
sent på en slik måte at de ble oppfattet som arbeids-
ledige, 44 prosent var sysselsatte og 37 prosent
utenfor arbeidsstyrken. En stor andel utenfor
arbeidsstyrken må tolkes dithen at mange tiltaksdel-
takere ikke vil tilfredsstille disponibilitetskravene i
AKU mens de deltar på arbeidsmarkedstiltak.
Arbeidsmarkedskurs skiller seg ut ved at en relativt
stor andel oppfatter seg som arbeidsledige i AKU, 38
prosent. For lønnstilskudd og arbeidspraksis var
hhv. 90 og 45 prosent sysselsatte. 

Økt tiltaksnivå gir færre AKU-ledige
Det at en langt større andel av tiltaksdeltakerne opp-
fatter seg som sysselsatte enn som arbeidsledige
har derfor konsekvenser også for tolkningen av
AKU-ledigheten når tiltaksnivået endrer seg. Økt til-

Ledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og registrerte ved Aetat

1 Se Statistisk sentralbyrå notat 99/31, Tor Petter Bø: «Klassifisering av
registrerte arbeidsledige og personer på tiltak i arbeidskraftsundersø-
kelsene».



taksnivå gir isolert sett langt flere sysselsatte og noe
flere personer utenfor arbeidsstyrken. Resultatet av
dette er færre arbeidsledige i hht. AKU. Flere ordi-
nære tiltaksplasser vil dermed gi både færre regis-
trerte ledige og færre AKU-ledige. 

Det siste året har antall tiltaksdeltakere økt særlig
mye innenfor tiltakene lønnstilskudd og arbeids-
praksis, der hhv. 90 og 45 prosent oppfattet seg som
sysselsatte i 1997. Dette trekker isolert sett i retning av
en nedgang i antall AKU-ledige, og at antall AKU-
ledige for tiden kan være omtrent like sterkt korrelert
med antall registrerte helt ledige som summen av
antall registrerte helt ledige og ordinære tiltaksdelta-
kere. 

Da tiltakene ble trappet opp under forrige ned-
gangskonjunktur i slutten av 1980-årene var det
også en stor økning i antall personer på lønnstil-
skudd og arbeidspraksis. Den gangen var det i tillegg
en stor økning i antall personer på offentlige syssel-
settingstiltak der om lag 90 prosent av deltakerne
oppfattet seg som sysselsatte i AKU. Dette trekker i
retning av at summen av helt ledige og ordinære til-
taksdeltakere samvarierte mindre med ledighetstal-
lene i AKU den gang enn i dag, noe også analysene i
de neste avsnittene vil bekrefte.

Ledighetens utvikling uttrykt
ved de ulike målene
AKU-ledige samvarierer med registrerte helt ledige
I figur 2 har vi benyttet kvartalsvise arbeidsledighets-
tall for perioden 1. kvartal 1983–2. kvartal 2003. Vi
har ikke sesongjusterte tall over AKU så langt tilbake
i tid. Vi ser derfor på utviklingen i arbeidsledigheten
når vi sammenligner med tilsvarende kvartal året
før. I «Rapport om arbeidsmarkedet nr 1. 2001» så vi
relativt detaljert på i hvilken grad utviklingen i tallet
på AKU-ledige og registrerte ledige viser tilsvarende
utviklingstrekk, hvilken størrelse som tidligst fanger
opp konjunkturendringer og egner seg best for kort-
siktige analyser av arbeidsmarkedet og utviklingen i
norsk økonomi. 

Ser vi figur 2 opp mot disse tidligere analysene,
finner vi at utviklingen i antall arbeidsledige i hen-
hold til AKU og utviklingen i antall registrerte helt
ledige viser stort sett de samme utviklingstrekkene i
perioden 1983–2003, mens summen av registrerte
helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere i mindre
grad samvarierer med AKU-ledige. I og med at antall
ordinære tiltaksdeltakere også vil påvirke antall
arbeidsledige målt ved AKU, vil også summen av
registrerte helt ledige og deltakere på ordinære
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Figur 2: 
Endring i summen av registrerte helt ledige
og ordinære tiltaksdeltakere, registrerte helt
ledige og AKU-ledige sammenlignet med til-
svarende kvartal året før. 
1. kvartal 1984 – 2. kvartal 2003.
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Figur 3: 
Endring i summen av registrerte helt ledige og
ordinære tiltaksdeltakere, registrerte helt ledige
og AKU-ledige sammenlignet med tilsvarende
kvartal året før. 1. kvartal 1998 – 2. kvartal 2003.
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Ledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og registrerte ved Aetat

arbeidsmarkedstiltak være en viktig indikator for å
vurdere utviklingen på arbeidsmarkedet. 

Vi finner ingen systematiske tegn til at verken
AKU-ledige eller registrerte helt ledige er først ute
med å fange opp endringer på arbeidsmarkedet.
Som følge av at AKU er en utvalgsundersøkelse er
det imidlertid mer tilfeldige svingninger i AKU-ledig-
heten enn i tallet på registrerte ledige. 

Like utviklingstrekk de siste årene for AKU-
ledige og registrerte ledige
I figur 3 og 4 gir vi et mer detaljert bilde av utvik-
lingen de aller siste årene. Figur 4 viser at økningen
i arbeidsledigheten fra januar 1999 tom juli 2003 har
vært så å si nøyaktig den samme ved alle 3 målene
for arbeidsledighet. Imidlertid har de kortsiktige
fluktuasjonene i utviklingen for AKU-ledige vært
relativt store.

AKU hadde eksempelvis en kraftig økning i
arbeidsledigheten høsten 1999 med en nedadgående
korreksjon i de påfølgende månedene. En tilsva-
rende utvikling sees ikke i de registrerte tallene. Fra
høsten 2001 har både AKU og de registrerte tallene
en klar oppadgående tendens. 
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Figur 4: 
Utviklingen i antall arbeidsledige målt ved AKU,
registrerte helt ledige og summen av registrerte
helt ledige og deltakere på ordinære arbeids-
markedstiltak. Sesongjusterte tall. 
Januar 1999 – september (juli) 2003.

KILDER: STATISTISK SENTRALBYRÅS ARBEIDSKRAFTSUNDERSØKELSER OG AETAT.



Aetat.  Rapport om arbeidsmarkedet • 3/200328

Sysselsetting i fylkene 1995–2002

AV MIKKO MOILANEN

Sammendrag
Sysselsettingen i Norge økte med 140.000 personer i
perioden 1995–2002. Det var særlig fylkene langs
Oslofjorden som hadde den største økningen i etter-
spørselen etter arbeidskraft i perioden. Også storby-
fylkene hadde en positiv sysselsettingsutvikling.
Finnmark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og
Nordland mistet arbeidsplasser i perioden. Dette vit-
ner om en sentraliseringstendens som har funnet
sted de siste årene. 

Økningen i sysselsettingen har først og fremst
kommet innenfor tjenesteytende næringer, hvor det
ble skapt 170.000 arbeidsplasser fra 1995 til 2002.
Industrien hadde 17.000 færre ansatte i 2002 enn syv
år tidligere, mens bygge- og anleggssektoren sys-
selsatte 30.000 flere personer enn i 1995. Innen pri-
mærnæringene forsvant det 12.000 arbeidsplasser i
perioden 1995–2002.

Innledning
I denne analysen skal vi se nærmere på sysselset-
tingsutviklingen i fylkene og hvilke næringer som har

opplevd vekst eller nedgang i etterspørselen etter
arbeidskraft fra 1995 til 2002. De fylkesvise syssel-
settingstallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås
(SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk.

I slutten av denne artikkelen finnes det et tabell-
vedlegg med oversikt over næringsstrukturer i fyl-
kene samt prosentvise endringer i sysselsettingen
fordelt på næring og fylke.

Sysselsettingen økte fra 1970 til 1995
Norge har hatt en relativt jevn sysselsettingsvekst i
de siste tretti årene. Et unntak er nedgangskonjunk-
turen 1988–1992, da antall sysselsatte falt betydelig. 

Det var en økning i sysselsettingen på 500.000 per-
soner fra 1970 til 1995. Denne økningen har vært
mulig gjennom at kvinner i denne perioden har økt
sin yrkesaktivitet betydelig. Veksten i sysselsettingen
siden 1970 har særlig funnet sted innenfor tjenestey-
tende næringer samt offentlig forvaltning. Innen
industri og primærnæringer var det en nedgang i
sysselsettingen i perioden 1970–1995.

Sysselsettingsvekst i 1995–2002
Norsk økonomi var i 1995–1998 under konjunktur-
oppgang; bruttonasjonalproduktet økte sterkt, det
var høy etterspørsel etter arbeidskraft og arbeidsle-
digheten gikk ned. Sysselsettingen økte med 140.000
personer fra 1995 til 1998. Etter 1998 stagnerte sys-
selsettingen og sysselsettingstoppen ble ifølge SSBs
registerbaserte sysselsettingsstatistikk nådd i 2000.
I de to første årene etter tusenårsskiftet begynte
etterspørselen etter arbeidskraft å gå sakte ned. 

Svikt i etterspørselen etter arbeidskraft det siste
året har ført til at mange har mistet arbeidsplasser
og sysselsettingen har falt kraftig i 2003. 

SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken om-
fatter personer mellom 16–74 år som har utført
arbeid av minst en times varighet i referanseuken,
eller som var midlertidig fraværende fra slikt arbeid.
Data for den registerbaserte sysselsettingsstatistik-
ken er basert på flere ulike registre og den gjen-
nomføres årlig pr. fjerde kvartal. Avviket mellom
denne statistikken og Nasjonalregnskapstall skyldes
at disse statistikkene bruker forskjellige kilder ved
samling av data.

Data i artikkelen baserer seg på foreløpige tall 
fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
1995–2002. Siden SSB har endret klassifiseringsme-
toder i 2000–2001 er ikke de foreløpige tallene fra
2002 sammenlignbare med tallene fra perioden
1995–2001. Aetat har brukt prosentvise endringer 
fra 2001 til 2002 i de endelige tall i den nye nærings-
klassifiseringen til å konstruere foreløpige syssel-
settingstall for 2002. På denne måten har vi fått tall
som er sammenlignbare med sysselsettingsstatis-
tikken fra 1995 til 2001. I den registerbaserte syssel-
settingsstatistikken er de sysselsatte fordelt etter
arbeidsstedsfylke, dvs. det fylket hvor arbeidsplas-
sene er lokalisert. 
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Figur 1.
Sysselsettingsutviklingen i Norge 1970–1995.
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Figur 2. Sysselsettingsutviklingen i fylkene fra 1995 til 2002.
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Sysselsetting i fylkene 1995–2002

Hele sysselsettingsøkningen i 
tjenesteytende næringer
Ifølge SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
jobbet over 1.550.000 mennesker innen tjenestey-
tende næringer1 i 2002. Dette var en økning på
170.000 sysselsatte i løpet av åtte år. Dette betyr at
hele nettoøkningen i sysselsettingen i perioden
1995–2002 skjedde i tjenesteytende næringer. I Oslo
arbeidet syv av åtte sysselsatte i tjenesteytende
næringer i 2002. 

Finnmark var det eneste fylket med sysselset-
tingsnedgang innen tjenesteytende næringer. Dette

henger sammen med at behovet for offentlige tje-
nester har gått ned som følge av fraflyttingen som
har funnet sted i Finnmark. Statistikken viser også at
de fylkene som har hatt en stabil eller nedadgående
sysselsettingsutvikling, har lav eller ingen vekst i tje-
nesteytende næringer.

Kraftig vekst fra 1995 til 1998
Fra 1995 til 1998 økte sysselsettingen i alle landets
fylker, unntatt Sogn og Fjordane og Finnmark, 
se figur 2. Det ble skapt 140.000 nye arbeidsplasser i
disse fire høykonjunkturårene. Fra 1998 stagnerte
sysselsettingsutviklingen i de fleste fylkene, 
mens veksten fortsatte kraftig i Oslo, Akershus og
Vestfold. I Oslo snudde imidlertid veksten i 2000 
og fylket mistet rundt 18.000 arbeidsplasser i løpet
av to år. 

Figur 3. 
Prosentvis endring i antall sysselsatte i perioden 1995–2002.

KILDE: BEREGNINGER I AETAT BASERT PÅ SSBS REGISTERBASERTE SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

1  Denne gruppen består av følgende næringer: Varehandel, hotell og res-
taurant, Transport og Kommunikasjon, Finansiell tjenesteyting, Forret-
ningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, Offentlig administrasjon og
forsvar, Undervisning, Helse- og sosialtjenester og Andre sosiale og per-
sonlige tjenester.
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Finnmark og Sogn og Fjordane mistet 
arbeidsplasser
Finnmark og Sogn og Fjordane var de fylkene som
hadde mest negativ sysselsettingsutvikling. I Finn-
mark var det ti prosent færre sysselsatte i 2002 enn
i 1995. Det var særlig innen industri hvor arbeids-
plassene i fylket forsvant. 

Sogn og Fjordane hadde nedgang i sysselsettingen
på fire prosent. Den største sysselsettingsned-
gangen fant sted innen primærnæringene, hvor hver
fjerde arbeidsplass ble borte i perioden. Til tross for
sterk sysselsettingsnedgang i dette fylket, holdt
ledigheten seg lav. Dette skyldes at Sogn og
Fjordane har de siste årene hatt nettoutflytting og lav
befolkningsvekst. Nordland og Nord-Trøndelag
hadde også svakt nedadgående sysselsetting fra
1995 til 2002.

Sysselsettingsnedgang i Oslo startet i 2000
Det var særlig innen transport og kommunikasjon at
sysselsettingen gikk ned etter 2000 i Oslo. Dette har
sammenheng med at IKT-bransjen i slutten av 90-
tallet økte bemanningen kraftig for å møte de såkalte
millenniumsproblemene. Nedbemanningen de siste
par årene skyldes overkapasiteten i sektoren etter
tusenårsskiftet og generelt dårlige konjunkturer
internasjonalt. Denne lave etterspørselen etter IKT-
kyndige ga utslag i Aetats ledighetstall høsten 2001,
da ledigheten innen IKT begynte å øke for alvor. 

Noe av den kraftige sysselsettingsnedgangen
innen IKT i Oslo skyldes også at en del bedrifter har
flyttet sin virksomhet fra Oslo til Akershus, hvor sys-
selsettingen innen telekommunikasjon fortsatte å
øke også etter tusenårsskiftet.

Byene vokser – distriktene tømmes
Sysselsettingsutviklingen 1995–2002 viser at det
skjer en sentralisering av arbeidsplasser. Det var fyl-
kene langs Oslofjorden som hadde størst økning i
etterspørselen etter arbeidskraft. Fra 1995 til 2000
ble det 126.000 flere sysselsatte i denne regionen.
Også storbyfylkene Vest-Agder, Hordaland,
Rogaland og Sør-Trøndelag hadde en sterk vekst i
sysselsettingen. De nye arbeidsplassene kom særlig
innen tjenesteytende næringer. 

Sterkest sysselsettingsøkning innen
forretningsmessig tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting brukes som beteg-
nelse på bedrifter som leverer tjenester til det øvrige
næringslivet. Sysselsettingsøkningen har kommet
ved at funksjoner som tidligere ble utført av ansatte

i bedriften nå eksternaliseres og gjøres av personer
ansatt i egne bedrifter. Privatiseringen av offentlige
tjenester kan også gi samme utslag i veksten i denne
næringen. 

Alle landets fylker opplevde sysselsettingsøkning
innen forretningsmessig tjenesteyting fra 1995 til
2002 og sysselsettingen innen sektoren økte samlet
med 41 prosent. Veksten innen denne næringen var
kraftigst i Vestfold, Oslo og Østfold. Det var bransjer
som arkitekttjenester, formidling av arbeidskraft,
programvarekonsulenter, teknisk testing og analyse
som spesielt økte sysselsettingen innen forretnings-
messig tjenesteyting.

Ti prosent flere sysselsatte innen 
offentlig sektor
Norge har en høy andel av sysselsatte innen offent-
lig sektor. Dette skyldes hovedsakelig at offentlig
virksomhet er ansvarlig for arbeidsintensive aktivite-
ter som helsetjenester og skole. Sysselsettingen i
offentlig sektor var i 2002 på 675.000 personer. Dette
inkluderer helse- og sosialtjenester, undervisning,
offentlig administrasjon og forsvar. Helse- og sosial-
tjenester utgjorde omtrent halvparten av sysselset-
tingen innen offentlig sektor, mens undervisning og
offentlig administrasjon og forsvar representerte
hver for seg en fjerdedel. 

I perioden 1995–2002 økte sysselsettingen innen
offentlig sektor med 10 prosent. Den største syssel-
settingsveksten fant sted innen grunnskoleundervis-
ning med 27.000 personer. Denne økningen skyldtes
hovedsakelig at seksåringer begynte å gå på skolen i
1997. 

Det er fylkene rundt Oslofjorden som hadde den
sterkeste veksten innen denne sektoren fra 1995 
til 2002. Dette har sammenheng med at denne regi-
onen hadde en positiv nettoinnflytting og befolk-
ningsøkning i denne perioden. Flere mennesker i
disse fylkene etterspør flere tjenester fra offentlig
sektor.

De fire nordligste fylkene hadde en svak utvikling i
sysselsettingen innen offentlig sektor. Disse fylkene
hadde den største nettoutflyttingen i perioden.
Finnmark mistet 750 offentlige arbeidsplasser fra
1995 til 2002. 

30.000 flere arbeidsplasser innen 
bygg og anlegg
Bygge- og anleggsnæringen er en konjunkturømfint-
lig sektor. Det er ofte slik at sysselsettingsvekst sti-
mulerer igangsettingen av næringsbygg. Syssel-
settingen innen bransjen økte kraftig i hele landet
under høykonjunkturen som varte til 1998. Store
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utbygginger, som det nye Rikshospitalet og Oslo
Lufthavn på Gardermoen, hadde stor betydning for
aktivitetsnivået i bransjen. I løpet av tre år vokste
denne næringen med over 23.000 sysselsatte. 
Fra 1998 til 2002 var sysselsettingsveksten mer
moderat på grunn av stagnasjon i byggingen av
næringsbygg. 

I perioden 1995–2002 fant den kraftigste syssel-
settingsveksten innen bygg og anlegg sted i Vest-
Agder, Vestfold, Sør-Trøndelag og Buskerud. Oslo
har hatt en nedgang i sysselsettingen i denne sekto-
ren siden 2000. 

17.000 færre industriarbeidsplasser 
fra 1995 til 2002
Sysselsettingen innen industrien vokste med 18.000
personer fra 1995 til 1997. Denne veksten startet tre
år tidligere etter 20 år med nedgang i industrisyssel-

settingen. Det var Møre og Romsdal som hadde den
sterkeste veksten i denne perioden, noe som hoved-
sakelig skyldtes veksten innenfor møbelindustrien i
fylket. 

Etter 1997 snudde utviklingen og i løpet av fem år
forsvant 35.000 arbeidsplasser fra industrien, 7000
av dem i Oslo. Problemene innen industrien i Aust-
Agder førte til at sysselsettingen i fylket begynte å gå
ned i 2001, se figur 2. Sett under ett var det bare
Rogaland, Oppland, Telemark og Sør-Trøndelag hvor
industrisysselsettingen økte noe fra 1995 til 2002.
Vestfold og Buskerud har mistet hver åttende indus-
triarbeidsplass.

Fire av ti industriarbeidsplasser borte 
i Finnmark
Relativt sett gikk sysselsettingen innen industri mest
ned i Finnmark hvor fire av ti industriarbeids-
plassene forsvant i perioden 1995–2002. Det var
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Tabell 1
Næringsstruktur i fylkene. 4. Kvartal 2002

Jordbruk, skogbruk og fiske 3% 1% 0% 7% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 3% 10% 7% 4% 11% 7% 6% 8% 4%

Utvinning av råolje og naturgass 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6 % 2% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1%

Industri og bergverksdrift 19% 8% 7% 14% 14% 16% 16% 18% 16% 16% 16% 14% 17% 21% 10% 13% 10% 7% 8% 13%

Kraft- og vannforsyning 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Bygge- og anleggsvirksomhet 9% 6% 5% 7% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 6% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18% 24% 19% 17% 18% 20% 20% 18% 18% 18% 17% 17% 14% 16% 18% 16% 16% 17% 16% 18%

Transport og kommunikasjon 6% 10% 8% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 6% 8% 7% 8% 7% 6% 9% 8% 7% 7%

Finansiell tjenesteyting 1% 1% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2%

Forretningsmessig tjenesteyting, 
eiendomsdrift 8% 14% 20% 6% 5% 8% 9% 7% 7% 8% 9% 10% 5% 5% 11% 5% 6% 7% 4% 10%

Offentlig administrasjon og forsvar, 
sosialforsikring 6% 6% 10% 8% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 7% 5% 7% 7% 9% 9% 11% 7%

Undervisning 7% 8% 5% 8% 8% 7% 8% 8% 9% 9% 7% 9% 8% 8% 10% 9% 9% 11% 11% 8%

Helse- og sosialtjenester 19% 17% 13% 20% 21% 20% 19% 20% 20% 18% 16% 19% 18% 18% 17% 21% 21% 23% 21% 18%

Andre sosiale og personlige tjenester 3% 3% 6% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 4%

Uoppgitt 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KILDE: SSBS REGISTERBASERTE SYSSELSETTINGSSTATISTIKK
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Tabell 2
Prosentvis endring i sysselsetting, etter næring og fylke. 1995–2002.

Jordbruk, skogbruk og fiske -5% -10% -13% -19% -23% -18% -9% -17% -21% -10% -19% -16% -27% -29% -12% -22% -14% -12% 30% -17%

Utvinning av råolje og naturgass -53% -68% 10% 123% 13% 52% 244% 44% 4%

Industri og bergverksdrift -8% -4% -17% -8% 7% -12% -14% 2% -2% -1% 5% -7% -11% -2% 4% -7% -11% -10% -41% -6%

Kraft- og vannforsyning -48% -70% 81% -27% -9% -35% -15% -44% -34% -20% -4% 12% -17% -26% -23% -16% -18% -10% -12% -21%

Bygge- og anleggsvirksomhet 45% 11% 30% 24% 23% 36% 43% 24% 17% 47% 32% 20% 13% 20% 36% 21% 13% 18% 17% 26%

Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 11% 21% 0% 1% 7% 7% 17% 5% 10% 7% 13% 6% 4% 8% 12% 5% 2% 3% -13% 8%

Transport og kommunikasjon 8% 46% -4% -11% -14% -4% 9% -3% -11% -3% -5% 3% -10% 1% -11% -9% -6% 1% -20% 1%

Finansiell tjenesteyting -8% 30% -3% -7% -10% -12% -18% -13% 5% -5% -1% -2% -8% -8% -2% -16% -20% 41% -27% -3%

Forretningsmessig tjenesteyting, 
eiendomsdrift 62% 55% 64% 48% -18% 35% 69% 26% 47% 45% 6% 45% 4% 17% 40% 10% 20% 26% 15% 41%

Offentlig sektor 13% 18% 14% 9% 10% 14% 17% 12% 4% 15% 14% 4% 4% 11% 8% 2% 3% 3% -5% 10%

Andre sosiale tjenester 21% 21% 16% 23% 22% 25% 38% 33% 23% 28% 29% 32% 14% 28% 37% 11% 16% 14% 12% 23%

I alt 9% 18% 12% 2% 1% 5% 11% 3% 3% 10% 8% 7% -4% 4% 10% -2% -1% 3% -10% 9%

KILDE: BEREGNINGER I AETAT BASERT PÅ SSBS REGISTERBASERTE SYSSELSETTINGSSTATISTIKK
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særlig innen frysing av fisk hvor industriarbeids-
plassene ble nedlagt i fylket, det var 800 færre sys-
selsatte innen denne næringen i 2002 enn åtte år
tidligere. 

Færre og færre arbeidsplasser innen 
primærnæringene
Jordbruk sysselsatte over 100.000 færre personer i
1995 enn i 1970. Den trendmessige sysselsettings-
nedgangen innen primærnæringene fortsatte også
fra 1995 til 2002. Det var 12.000 færre sysselsatte
innen jordbruk, skog og fiske i 2002 enn åtte år tidli-
gere. Nedgangen var kraftigst i Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal med henholdsvis 29 og 27 prosent.
Finnmark var det eneste fylket med sysselsettings-
oppgang (30 %) innen primærnæringene. Dette skyl-
des at fiskeoppdrett er blitt en vekstnæring i
Finnmark.
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AV TORMOD REIERSEN

Sammendrag
I løpet av de siste sju årene har i alt 1,1 millioner per-
soner, eller om lag en fjerdedel av Norges befolk-
ning, på et eller annet tidspunkt vært registrert som
arbeidssøker ved Aetat. 

Mange arbeidsledige kommer seg raskt over i nye
jobber. Dette er årsaken til at det gjennomsnittlige
ledighetsnivået blir mye lavere enn totalt antall per-
soner som opplever å miste jobben. I gjennomsnitt
var det i løpet av 12-månedersperioden oktober
2002–september 2003 registrert 90.000 helt arbeids-
ledige ved Aetat. Bak dette gjennomsnittet på 90.000
skjuler det seg imidlertid hele 333.000 enkeltindivi-
der. 

Tallene viser altså at utskiftingen blant de
arbeidsledige er stor. Bare i løpet av 2. halvår 2002
sluttet 88.000 ordinære arbeidssøkere å melde seg
hos Aetat. 67 prosent oppgav at de var i jobb etter at
de sluttet å melde seg. 

60 prosent av de ordinære arbeidssøkerne som
kom i jobb hadde vært arbeidssøker mindre enn ett
halvt år i løpet av de to siste årene før de sluttet å
melde seg hos Aetat. 20 prosent hadde vært arbeids-
søker i mer enn ett år. Blant arbeidssøkerne som
hadde sluttet å melde seg, er omtrent en like stor
andel i jobb blant personer med lengre arbeidssø-
kerløp bak seg, som blant personer med kortere
ledighetsperiode. Også blant de som har vært ledige
lenge er det altså mange som etter hvert kommer i
jobb.

En gjennomgang av samlet arbeidssøkerperiode
over de sju siste årene blant personer som var regis-
trert som arbeidsledig ved utgangen av september
2003, viser at mange har lange ledighetsperioder bak
seg. 35 prosent hadde en samlet arbeidssøkerperi-
ode på mer enn 2 år. I løpet av disse årene kan
arbeidssøkerne ha opplevd én eller flere perioder
med arbeidsledighet. 25 prosent av de arbeidsledige
hadde en arbeidssøkerperiode på inntil ett halvt år.

Innledning
I løpet av ett år er det langt flere personer som er
registrert som arbeidssøkere enn det gjennomsnitt-
lige beholdningstall over arbeidssøkere ved ut-
gangen av måneden kan indikere. I denne artikkelen

viser vi hvor mange arbeidssøkere som har vært
innom Aetat i løpet av perioden utgangen av septem-
ber 2002 – utgangen av september 2003. Vi viser
også hvor mange som har vært registrert ved Aetat i
løpet av de siste 7 årene.

Mange arbeidssøkere som slutter å melde seg ved
Aetat får jobb etter endt arbeidssøkerperiode. Vi ser
på arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat
i løpet av 2. halvår 2002 og hvilken hovedaktivitet
disse oppgav å ha om lag 2–3 måneder etter de slut-
tet å stå tilmeldt Aetat. Om hovedaktivitet har
sammenheng med hvor lenge arbeidssøkerne til
sammen har stått tilmeldt Aetat i løpet av siste 2 års-
periode før arbeidssøkeren sluttet å melde seg ved
Aetat er også ett spørsmål vi belyser. 

Arbeidssøkere som står registrert ved Aetat har
ofte lang arbeidssøkervarighet bak seg. Gjennom-
strømningen av arbeidssøkere og varigheten blant
personer som slutter å melde seg ved Aetat gir der-
for ikke ett fullstendig bilde av varigheten blant
arbeidssøkere som fortsatt står registrert ved Aetat.
Vi undersøker derfor nærmere arbeidssøkervarighet
blant personer som var registrert ved Aetat ved
utgangen av september 2003.

Metode og forklaringer
Yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere har til
dels svært forskjellige forløp. Yrkeshemmede vil ofte
ha behov for lengre kvalifiserings- og attføringsløp
for å vende tilbake til arbeidslivet. I analysen skiller
vi derfor mellom ordinære arbeidssøkere og yrkes-
hemmede arbeidssøkere. Mange yrkeshemmede
som er ferdig med ett attføringsløp vil være klare for
arbeid og registrert som helt ledige i en periode før
de slutter å melde seg ved Aetat. I denne artikkelen
defineres derfor yrkeshemmede som alle arbeidssø-
kere som har vært yrkeshemmede i løpet av de siste
24 månedene før de gikk i avgang som arbeidssøker.
Ordinære arbeidssøkere er definert som alle andre
arbeidssøkere1. 

I denne artikkelen legger vi mest vekt på analyse
av ordinære arbeidssøkere.
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1 Gruppen består av helt ledige, delvis sysselsatte arbeidssøkere og ordi-
nære tiltaksdeltakere, men er eksklusiv en liten gruppe: «Andre som
mottar service.



Beholdningstall og strømningstall
I artikkelen opererer vi med både gjennomsnittstall
og strømningstall. Det er viktig å være klar over for-
skjellen på disse betraktningsmåtene:

Gjennomsnittstall: Antall arbeidssøkere som i
gjennomsnitt var registrert ved Aetat ved utgangen av
måneden i løpet av 12-månedersperioden oktober
2002-september 2003. Tallene sier noe om hvor mange
personer som til enhver tid er registrert ved Aetat.

Strømningstall: Disse sier noe om hvor mange
forskjellige personer som har vært registrert ved
Aetat i løpet av den perioden vi ser på.

Utsending av sluttmeldekort etter 
vel 2 måneder
Når det har gått vel 2 måneder etter at en arbeids-
søker har hatt siste kontakt med Aetat, får vedkom-
mende tilsendt et sluttmeldekort der man blir bedt
om å krysse av for hva slags hovedaktivitet man har
hatt i forhold til arbeidsmarkedet siste uke. De som
ikke sender inn kortet blir purret opp til to ganger.
Dette innebærer at de fleste svarene som presente-
res i denne artikkelen er gitt i 4. kvartal 2002 og 
1. kvartal 2003.

Definisjon av avgang
Avgang som arbeidssøker ved Aetat er i denne artik-
kelen definert som ett sammenhengende opphør i
arbeidssøkerperioden på minst ca. 9 uker.

66 prosents svaroppslutning
66 prosent av de ordinære arbeidssøkerne som slut-
tet å melde seg 2. halvår 2002 svarte på sluttmelde-
kortet. 

Vi bruker gjennomsnittlig varighet kun for arbeids-
søkere som svarer på sluttmeldekort når vi ser om
avgangsårsak er avhengig av varighet av arbeidssø-
kerperioder forut for avgang. Dette vil avvike litt fra
gjennomsnittlig varighet for alle arbeidssøkere som
slutter å melde seg ved Aetat.  

Lavere andel i jobb blant de som ikke
besvarer sluttmeldekort?
I denne artikkelen forutsetter vi at personer som
svarer på sluttmeldekortet er representative for alle
arbeidssøkere som går i avgang. Analyser av sluttmel-
dekortdata viser at avgangen til jobb er noe høyere
blant personer som svarer etter første gangs utsen-
delse av sluttmeldekortet enn blant personer som sva-
rer etter purring. Det er derfor nærliggende å tenke seg
at andelen som går til jobb vil være noe lavere blant
personer som ikke svarer i det hele tatt, og at de som
svarer på sluttmeldekort derfor ikke er fullt ut repre-
sentative for alle arbeidssøkere som har gått i avgang. 

Definisjon av arbeidssøkervarighet
I Aetats ordinære statistikk over arbeidssøkere pre-
senteres helt ledige fordelt på sammenhengende
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Figur 1: 
Antall personer registrert ved Aetat i løpet av
perioden oktober 1996 – september 2003.
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Figur 2: 
Antall arbeidssøkere registrert ved Aetat i løpet
av perioden oktober 2002 – september 2003.
Gjennomsnittlig beholdning og antall personer.
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varighet som helt ledig. Ledighetsperioden begynner
på nytt når man har hatt brudd fra status som helt
ledig i mer enn to uker. I denne artikkelen ser vi på
total varighet som arbeidssøker i løpet av foregående
2 årsperiode for personer som sluttet å melde 
seg ved Aetat i 2. halvår 2003 uavhengig av hvilken
arbeidssøkerstatus man har og uavhengig av 
om man har hatt flere arbeidssøkerperioder i løpet
av perioden. Dette gir lengre arbeidssøkervarighet
enn det som presenteres i Aetats månedlige statis-
tikk. 

På tilsvarende måte har vi sett på total varighet
som arbeidssøker i løpet av hhv. de siste 2 årene og
i løpet av de siste 7 årene for personer som var
registrert som arbeidssøker ved utgangen av sep-
tember 2003.

Antall arbeidssøkere innom Aetat 

1,1 millioner arbeidssøkere ved Aetat i løpet
av siste 7 år
Om lag en firedel av Norges befolkning totale befolk-
ning eller vel en tredjedel av befolkningen i yrkesak-
tiv alder (16–66 år) har vært registrert som arbeids-
søker ved Aetat i løpet av de siste 7 årene. Til
sammen har 1,1 millioner personer vært registrert
ved Aetat i løpet av denne perioden. 

De aller fleste av arbeidssøkerne har vært regis-
trert som helt arbeidsledige, ca. 890.000 personer.
De fleste som har vært delvis sysselsatte arbeidssø-
kere eller ordinære tiltaksdeltakere har også vært
registrert som helt ledige på et annet tidspunkt.
H.h.v. 580.000 personer har vært registrert som del-
vis sysselsatt arbeidssøker og om lag 230.000 perso-
ner har deltatt på ordinære arbeidsmarkedstiltak.

Om lag 235.000 personer har i løpet av denne 
7-årsperioden vært registrert som yrkeshemmet.

440.000 arbeidssøkere i løpet av 
det siste året
Det siste året har det vært registrert 440.000 perso-
ner ved Aetat. 

I løpet av ett år rammes langt flere personer av
arbeidsledighet enn det gjennomsnittlige ledighets-
nivået tilsier. I gjennomsnitt pr. måned var det i løpet
av 12 månedersperioden oktober 2002–september
2003 registrert 90.000 helt arbeidsledige ved Aetat.
Om lag 333.000 personer var registrert som helt
arbeidsledige i løpet av denne ettårsperioden. 

Nesten 50.000 personer har deltatt på ordi-
nære arbeidsmarkedstiltak det siste året.
På tilsvarende måte er det langt flere personer som
deltar på ordinære arbeidsmarkedstiltak i løpet av
ett år enn gjennomsnittlig antall tiltaksdeltakere. I
gjennomsnitt deltok om lag 12.400 personer på ordi-
nære arbeidsmarkedstiltak i gjennomsnitt pr.
måned, mens fire ganger så mange, 48.000 perso-
ner, deltok på slike tiltak i løpet av det siste året, jf
figur 2.6. Dette betyr at selv med et begrenset til-
taksnivå målt i antall månedsverk vil det bli kunne
gitt tilbud om tiltak til langt flere arbeidsledige enn
det tallet på tiltaksplasser tilsier.
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Figur 3: 
Andelen av ordinære arbeidssøkere som kom i jobb
etter endt arbeidssøkerperiode i 2002 fordelt på
varighetsgrupper. Total varighet i løpet av siste 2
år før avgang. I alt = 100 prosent.

Figur 4: 
Andelen av de ordinære arbeidssøkere som fikk
jobb etter avsluttet arbeidssøkerperiode i 2.
halvår 2002. Fordelt på varighet de siste 2 årene
før avgang.
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Mindre gjennomstrømning blant 
yrkeshemmede
Yrkeshemmede har ofte behov for lange attførings-
løp for å vende tilbake til arbeidslivet. I løpet av det
siste året har 112.000 personer vært registrert som
yrkeshemmet, mens gjennomsnittlig antall yrkes-
hemmede var 77.000 personer.

Arbeidssøkervarighet blant personer som
sluttet å melde seg til Aetat i 2. halvår 2002 
Gjennom bruk av forløpsdata kan man undersøke
den samlede arbeidssøkervarigheten blant ordinære
arbeidssøkere, dvs arbeidssøkere eksklusive de
yrkeshemmede, som sluttet å melde seg til Aetat i
løpet av 2. halvår 2002. Arbeidssøkervarighet er
summert opp over de to siste årene før arbeidssøker
sluttet å melde seg. 

60.000 ordinære arbeidssøkere i jobb 
i 2. halvår 2002
I alt ble om lag 88.000 ordinære arbeidssøkere inakti-
vert  i løpet av 2. halvår 2002. 67 prosent av de som
besvarte sluttmeldekort oppgav at de var i jobb etter at
de sluttet å melde seg ved Aetat. Dersom de som
besvarte sluttmeldekortet er representative også for de
som ikke besvarte undersøkelsen, kom da om lag
60.000 ordinære arbeidssøkere i jobb i 2. halvår 2002. 

De fleste kommer i jobb etter kort tid 
med arbeidssøking
I figur 3 viser vi hvordan disse personene fordeler
seg på arbeidssøkervarighet. Figuren viser at 60
prosent av de ordinære arbeidssøkerne som kom i
jobb hadde vært arbeidssøker mindre enn ett halvt
år i løpet av de to siste årene før avgang. Over en tre-
djedel av de som kom i jobb hadde vært arbeidssø-
ker i inntil tre måneder. 

Varighetsfordelingen blant alle arbeidssøkere er
omtrent som for arbeidssøkere som går i jobb, noe
som bekrefter at gjennomstrømningen blant arb-
eidssøkere er stor. 

Også mange med lange ledighetsperioder
kommer i jobb
20 prosent av arbeidssøkerne som sluttet å melde seg
ved Aetat hadde vært arbeidssøkende utover 1 år, noe
som viser at mange arbeidssøkere også står registrert
over lenger tid. Analysen viser at 64 prosent i denne
gruppen kom i jobb etter endt arbeidssøkerperiode. I
gjennomsnitt kom 67 prosent i jobb, jf. figur 4.

Vi ser dermed at antall arbeidssøkere som går til
jobb er fallende med økt varighet på arbeidssøkerpe-
rioden. Dette skyldes at mange ordinære arbeidssø-
kere går i avgang relativt kort tid etter at de ble
arbeidssøkere. Gitt at arbeidssøkerne har gått i
avgang er omtrent en like stor andel i jobb blant per-
soner med lengre arbeidssøkerløp bak seg som
blant personer med kortere varighet.
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Figur 5: 
Varighet som arbeidssøker i løpet av perioden
september 2001–september 2003. Registrerte
helt ledige ved utgangen av september 2003.

Figur 6: 
Varighet som arbeidssøker i løpet av perioden
september 1996–september 2003. Registrerte
helt ledige ved utgangen av september 2003.
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Total arbeidssøkervarighet blant registrerte
helt ledige ved utgangen av september 2003
Tidligere i artikkelen har vi vist at gjennomstrøm-
ningen blant arbeidssøkere er høy. Det er imidlertid
mange arbeidssøkere som til enhver tid står regis-
trert ved Aetat som har lang arbeidssøkerperiode
bak seg. Med fokus på personer som var helt ledige
ved utgangen av september 2003 vil vi gi en illustra-
sjon på dette. 

Vi har talt opp antall arbeidssøkerdager totalt uav-
hengig om man var helt ledig, delvis sysselsatt, ordi-
nær tiltaksdeltaker eller yrkeshemmet på ett tidli-
gere tidspunkt. Vi har deretter sett på total varighet
som arbeidssøker i løpet av hhv. de to siste årene og
de seks siste årene.

En av fire har vært arbeidssøker mindre 
enn 3 måneder
Om lag 25 prosent av de registrerte ledige hadde
vært arbeidssøker mindre enn 3 måneder. 40 pro-

sent hadde vært arbeidssøker i mer enn 1 år i løpet
av siste 2 årsperiode. Dette viser at mange av de
registrerte arbeidsledige har lange ledighetsperio-
der bak seg. Gjennomsnittlig varighet blant de helt
ledige ved utgangen av september 2003 var 319
dager over siste 2-årsperiode.

Mer enn 1/3 har vært arbeidssøker mer enn
2 år i siste 7 årsperiode
I figur 6 har vi sett på samlet arbeidssøkerperiode 
over de 7 siste årene blant personer som var registrert
som arbeidsledig ved utgangen av september 
2003. Blant disse personene hadde 25 prosent en
arbeidssøkerperiode på inntil ett halvt år. 35 prosent
hadde en arbeidssøkerperiode på mer enn 2 år bak
seg.

Gjennomsnittlig arbeidssøkervarighet over den
siste 7-årsperioden blant de ledige ved utgangen av
september 2003 var 643 dager, eller 1,75 år.
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AV HÅKON HAGTVET

Sammendrag
Praktisk talt alle yrkeshemmede som har vært
registrert som arbeidssøker hos Aetat i minst ett år
har deltatt på attføringstiltak. Dette tilsier at Aetat
utøver god praksis. Når det gjelder yrkeshemmede
med varighet på under 3 måneder hadde 34% vært
på tiltak. Denne lave andelen tyder på at yrkeshem-
mede uten godkjent handlingsplan får en rask utred-
ning og vurdering.    

I perioden fra 2000 til 2002 viser analysen at Aetat
bruker lenger tid til å utrede og vurdere handlings-
planer. Vi har funnet at det går lengre tid før yrkes-
hemmede som ikke deltar på tiltak avslutter sine att-
føringsløp. Dette må ses i sammenheng med blant
annet den store økningen i antall yrkeshemmede
arbeidssøkere i nevnte periode og at Aetat således
har fått mer arbeid knyttet til denne gruppen. 

For yrkeshemmede tiltaksdeltakere har forholdet
mellom gjennomsnittlige tiltaksdager og gjennom-
snittlig totalt antall dager avtatt i løpet av samme
periode. I perioden fra 2000 til 2002 har vi beregnet
en økning på 14 unødige ventedager i gjennomsnitt
per avsluttet attføringsløp. Økningen i unødige ven-
tedager er relativt sett størst blant attføringsløp med
varighet på et halvt år til to år.   

Innledning 
I perioden etter 1999 har det vært en sterk økning i
antall personer som skal prøves for attføring. Dette
har resultert i at Aetat i løpet av en relativt kort peri-
ode har måttet betjene et økende antall yrkeshem-
mede arbeidssøkere. Den første delen av artikkelen
redegjør for utviklingen i antall yrkeshemmede. 

I løpet av 1. halvår 2003 har veksten i antall yrkes-
hemmede avtatt, som et resultat av at mange yrkes-
hemmede har avsluttet sine yrkesrettede attførings-
løp. Vi ser på hvor lenge disse personene har vært
under yrkesrettet attføring. Deretter belyses i hvilken
grad yrkeshemmede har deltatt på attføringstiltak.  

Hvem er yrkeshemmet arbeidssøker?
En person som har fått varig nedsatt inntektsevne
blir i Aetat registrert som yrkeshemmet arbeidssø-
ker. Vurderingen om en person har fått nedsatt inn-

tektsevne tas i de fleste tilfeller av en lege. En skade
eller sykdom inntreffer som regel før personen mel-
der seg hos Aetat. Derfor vil yrkeshemmede arbeids-
søkere som oftest være registrert som yrkeshemmet
den største delen av et forløp i Aetat1.  Etter fullført
attføring vil imidlertid yrkeshemmede arbeidssøkere
få endret arbeidssøkerstatus til helt ledige arbeids-
søkere eller delvis sysselsatt hvis personen fortset-
ter å registrere seg som arbeidssøker hos Aetat. 

Målet med attføring er å øke arbeidssøkerens
restarbeidsevne. Dette vil forbedre sannsynligheten
for å vende tilbake til arbeidslivet. Dersom Aetat
mener det er hensiktsmessig og nødvendig med att-
føring, får arbeidssøkeren tilbud på attføringstiltak. 

Har Aetat greid å tilby et økende antall
yrkeshemmede attføringstiltak?
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Fig 1: 
Antall yrkeshemmede. Jan 1997 tom september
2003. Sesongjusterte tall.
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1 I denne artikkelen er det mest hensiktsmessig å dele opp arbeidssøker-
forløp hos hver person. Artikkelen «Gjengangere i blant arbeidssøkere i
Aetat», som er publisert i Aetats rapport om Arbeidsmarkedet 02/2002,
er forløpene som arbeidssøker slått sammen. Denne analysen viser at i
de tilfellene der en arbeidssøker har vært registrert som yrkeshemmet
er det ikke nødvendivis slik at personen har vært yrkeshemmet i hoved-
tyngden av den samlede perioden som arbeidssøker.
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Økt antall yrkeshemmede arbeidssøkere 
Fra og med starten på 2000 har beholdningen i
antall yrkeshemmede arbeidssøkere økt jevnt (figur
1). Denne utviklingen ble brutt ved inngangen til
1.halvår 2003. I løpet av de første månedene i år har
veksten i antall yrkeshemmede vært lavere enn på
flere år. Veksten har tatt seg noe opp i 3. kvartal. 

I perioden etter 1999 har antall nye yrkeshemmede
arbeidssøkere ligget på et høyere nivå enn det som
var tilfellet på slutten av 90-tallet (figur 2). Isolert sett
bidro dette til å øke antall yrkeshemmede arbeidssø-
kere. I løpet av årets 8 første måneder har det vært
25.900 nye yrkeshemmede arbeidssøkere. Dette er
1.500 flere enn på samme tid i fjor. Det ser dermed ut
til at utviklingen i nye yrkeshemmede arbeidssøkere
vil fortsette i 2003.

Utviklingen i antall personer som ikke lenger er
registrert som yrkeshemmet har siden 1999 avviket
fra utviklingen i antall nye yrkeshemmede. Antall
personer som avslutter  sin periode som yrkeshem-
met har ligget på omtrent samme nivå i hele perio-
den fra 1998 til 2002 (figur 2). Unntaket er 2002 da det
sammenlignet med året før var 3.300 færre personer
som avsluttet sin periode som yrkeshemmet. I 1.
halvår 2003 har denne størrelsen tatt seg kraftig opp.
I løpet av denne perioden har 5.000 flere personer

avsluttet sin periode som yrkeshemmet sammenlig-
net med det som var tilfellet i fjor. 

Det er to grunner til at Aetat har registrert en
økning i antall personer som avslutter sin periode
som yrkeshemmet. For det første har det i løpet 1.
halvår 2003 vært en betydelig økning i antall yrkes-
hemmede som har avsluttet sin periode som yrkes-
hemmet. For det andre må økningen i antall regis-
trerte personer som avslutter sin periode som
yrkeshemmet også ses i sammenheng med at Aetat
har fått mer ressurser til å utarbeide og vurdere
handlingsplaner, og følge opp yrkeshemmede
arbeidssøkere. Dette har trolig medført en forskyv-
ning i registreringen av antall personer som har
avsluttet sin periode som yrkeshemmet.  

Vi kan foreløpig oppsummere med at i perioden
1999 til 2002 har beholdningen yrkeshemmede økt
som et resultat av økt tilgang av yrkeshemmede.
Samtidig har nivået på avgangen vært stabil. I løpet
av 2003 har imidlertid beholdningstallet falt som et
resultat av at avgangen har økt. 

Økende andel kvinner 
Sammensetningen av beholdningen yrkeshemmede
viser at andelen kvinner har vært økende. Selv om
andelen menn har falt noe i løpet av de fire siste
årene er andelen menn fremdeles høyere enn ande-
len kvinner. I 2002 var 51 % av yrkeshemmede menn
mens tilsvarende andel var 53% i 1999 (figur 4). Ved
utgangen av  september 2003 var andelen menn
uendret fra 2002.
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Fig 2: 
Antall nye yrkeshemmede arbeidssøkere (tilgang)
og antall personer som avslutter sin periode som
yrkeshemmet (avgang). 1997– 2002. 
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Fig 3: 
Personer som i løpet av 1. halvår avsluttet sin peri-
ode som yrkeshemmet (avgang). 2000–2003. 

KILDE: AETAT

Har Aetat greid å tilby et økende antall yrkeshemmede attføringstiltak?



Aetat.  Rapport om arbeidsmarkedet • 3/2003 41

Har Aetat greid å tilby et økende antall yrkeshemmede attføringstiltak?

Flere eldre yrkeshemmede
Det var flere eldre i beholdningen yrkeshemmede i
2002 sammenlignet med i 1999. Personer over 50 år
utgjorde i 1999 12 % av alle yrkeshemmede mens til-
svarende andel økte til 14% i 2002. Også andelen i
aldersgruppen 40–49 år har økt. I 1999 utgjorde
denne andelen 24%. Tre år senere hadde tilsvarende
andel økt til 26%. I løpet av samme tidsrom har
andelen yrkeshemmede i alderen 20–29 år falt fra 
26 % til 23 %. Figur 5 inkluderer også en søyle som
viser aldersfordelingen ved utgangen av september
2003. Denne aldersfordelingen er lik som for 2002.

Tilgangen av yrkeshemmede og utviklingen 
i arbeidslivet
De fleste yrkeshemmede kommer til Aetat via Trygde-
etaten. Det er vanlig at en person starter å motta
bistand fra Trygdeetaten i etterkant av lengre tids
sykefravær. En person kan vanligvis ikke få mer enn to
års bistand fra Trygdeetaten i forbindelse med syke-
fravær, uten å tilfredsstille kravene til å få uførepen-
sjon. Hvis personen ikke vender tilbake til arbeidslivet
ved egen hjelp kan Aetat bistå med yrkesrettet attfø-
ring. Av denne grunn er utviklingen i antall yrkeshem-
mede nært tilknyttet utviklingen i sykefraværet.  

Det finnes ingen god sammenlignbar statistikk
over sykefravær som strekker seg over perioden fom
1996 til i dag. Den statistikken som finnes indikerer

likevel at sykefraværet har økt gjennom hele denne
perioden. Statistisk sentralbyrå startet i 2001 i sam-
arbeid med Trygdeetaten å produsere sykefraværsta-
tistikk. Tall for 2. kvartal 2003 viser at sykefraværet
fortsetter å øke. 

Det er vanskelig å forklare hvorfor personer blir
sykemeldte, og dermed også hvorfor en del personer
etter hvert søkes for attføring hos Aetat. Vi vil likevel
påpeke to forhold som begge bidrar til å belyse hvor-
for tilgangen av yrkeshemmede arbeidssøkere har
økt.  

Høykonjunkturer bidrar til å øke antall nye yrkes-
hemmede arbeidssøkere. I en høykonjunktur øker
arbeidsstyrken som et resultat av at flere personer
med yrkeshemninger kommer i arbeid. Etter en peri-
ode i yrkeslivet vil en del av disse personene ha
behov for å omskolere seg til et annet yrke, og søker
bistand til dette hos Aetat. Dette fører til økt tilgang
av yrkeshemmede. 

Konjunkturer har trolig en treg effekt på tilgangen
av yrkeshemmede. Det kan ta flere år fra første
gangs sykemelding til starten på yrkesrettet attfø-
ring. Denne perioden varierer imidlertid mellom per-
soner, noe som i seg selv kompliserer sammenhen-
gen mellom konjunkturer og utviklingen i antall nye
yrkeshemmede. Dagens situasjon viser for eksempel
at antall nye yrkeshemmede er høy, samtidig som
økonomien er inne i en lavkonjunktur. 

Arbeidsmarkedspolitikken har også bidratt til å
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Figur 4: 
Antall yrkeshemmede, fordelt etter kjønn. Års-
gjennomsnitt for 1999 og 2002. Beholdning ved
utgangen av september 2003.

Figur 5:
Beholdning yrkeshemmede, fordelt etter alder.
Årsgjennomsnitt for 1999 og 2002. Beholdning ved
utgangen av september 2003.
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påvirke antall personer som prøves for yrkesrettet
attføring. Et forbedret attføringstilbud vil i seg selv
bidra til at flere personer med nedsatt funksjonsevne
ønsker yrkesrettet attføring. I tillegg kan satsing på
utvalgte grupper ha en særlig effekt. For eksempel
ble det i 2002 bestemt at Trygdeetaten skulle moti-
vere personer med uføretrygd til å reaktiviseres
gjennom yrkesrettet attføring hos Aetat. 

Vi har bare påpekt noen forklaringer til hvorfor
flere personer har søkt yrkesrettet attføring i løpet
av de siste årene. For en mer utførlig diskusjon med
empiriske referanser vises det til Sandmann-rap-
porten (NOU 2000:27). Nordberg og Røed (2002)
beskriver blant annet hvordan lengre tids sykefravær
ofte resulterer i yrkesrettet attføring. Denne rappor-
ten tar utgangspunkt i strømmene mellom ulike
trygdetilstander og arbeidsstyrken. 

Økt lengde på attføring  
Attføringsperioden er i dag lenger enn det som var til-
fellet for 3 år siden. Gjennomsnittlig varighet for per-
soner som avslutter sin periode som yrkeshemmet
har økt fra 543 dager i 2000 til 585 dager i 2002. I 1.
halvår 2003 var tilsvarende størrelse 662 dager. Det
må i denne sammenheng nevnes at flere ressurser til
oppfølging yrkeshemmede arbeidssøkere i noen grad
har bidratt til økningen i 2003. 

Vi har regnet ut varighet for sammenhengende
antall dager en arbeidssøker har vært registrert som
yrkeshemmet arbeidssøker hos Aetat. Avgangsåret
er definert etter hvilket år perioden ender. 

Figur 6 viser at avgangsprofilen stort sett fordeler
seg jevnt utover varighetsgruppene. 

En høy andel yrkeshemmede har relativt korte
perioder som yrkeshemmet. I 1. halvår 2003 hadde
19% varighet under 6 måneder. Det er også en del
personer som ved avgangstidspunktet hadde vært
yrkeshemmet i mer enn 3 år. Denne andelen
utgjorde 18% av alle yrkeshemmede som i løpet av
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Yrkeshemmede arbeidssøkere – varighet og avgang

Hvis arbeidssøkeren har flere perioder som yrkes-
hemmet og det ikke skiller mer enn 3 måneder
mellom disse periodene, blir dette definert som en
sammenhengende periode. Varighet som yrkeshem-
mede  er definert ut fra lengden på en slik sammen-
hengende periode. I tilfeller der arbeidssøkeren har
flere slike sammenhengende perioder som yrkeshem-
met, blir dette betraktet som to adskilte attføringsløp.

Denne artikkelen har ikke til hensikt å vise hva
som skjer med personen etter avsluttet attføring.
For en nærmere redegjørelse vises det til artikkelen
«Yrkeshemmede på skoletiltak – kommer de i
arbeid?» som er trykket i Rapport om Arbeids-
markedet 02/2002. Denne artikkelen viser at rundt
45 % av personene som har avsluttet sin periode
som yrkeshemmet kommer i arbeid.

Det foreligger kun registeropplysninger over att-
føringstiltak fra 1996. For å regne ut varighet kreves
en historikk på minimum 4 år. Av denne grunn pre-
senteres det kun tall for personer som har avsluttet
sin perioden som yrkeshemmet fra og med 2000.
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Figur 6:
Antall personer som avsluttet sin perioden som yrkeshemmet (avgang) i 1. halvår. Prosentvis fordeling
etter varighet som yrkeshemmet arbeidssøker. 1 halvår 2000–1 halvår 2003.
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2002 gikk i avgang. Det er flest personer (29%) med
varighet på mellom ett og to år.

Andelen yrkeshemmede med lengre løp har 
økt fra 1. halvår 2000 til 1. halvår 2003 (figur 6). Av
alle personer som har avsluttet sin perioden som
yrkeshemmet i 1. halvår 2003, hadde 46% en
sammenhengende periode som yrkeshemmet 
på over ett og et halvt år. Til sammenligning var til-
svarende andel var 38% i 1. halvår 2002. Samtidig 
ser vi at andelen personer som avsluttet sin periode
som yrkeshemmet i løpet av det halve året er blitt
mindre. I 1. halvår 2000 utgjorde denne varighets-
gruppen 29%. Samme andel har økt til 19% i 
1. halvår 2003.    

Bakgrunnstallene for figur 6 viser at det i 1. halvår
2003 var 3.700 flere yrkeshemmede i avgang med
varighet over ett og et halvt år enn det var i samme
periode i fjor. Dette indikerer at mange av de perso-
nene som ble yrkeshemmede i 2000 og 2001 nå er i
ferd med å avslutte sine attføringsperioder. Dersom
denne utviklingen fortsetter kan vi i det kommende
året forvente en dempet vekst i beholdningen yrkes-
hemmede. 

For å summere opp kan vi slå fast at antall yrkes-
hemmede (figur 1) siden 1999 har økt som et resultat
av at lengden på attføringsløpene har økt. Denne
utviklingen har skjedd ved siden av at antall nye
yrkeshemmede har økt. Økningen i varighet forklarer
også hvorfor antall personer som har avsluttet sin
periode som yrkeshemmet har vært uendret i perio-
den fra 1999, til tross for at antall nye yrkeshemmede
arbeidssøkere har vært høyere. 

Hvorfor har lengden på attføring økt?
I teksten under vil vi gå nærmere inn på sammen-
hengen mellom lengde på attføringsløp og varighet
som yrkeshemmet. Foreløpig kan vi fastslå at lang
varighet som yrkeshemmet skyldes at personene
har gjennomført et langt attføringstiltak. Her ligger
nok også noe av forklaringen til hvorfor varigheten
har økt over perioden 2000 frem til i dag. I løpet av
denne perioden har det vært økt bruk at skoletiltak i
forbindelse med attføring. Skoletiltak benyttes for å
omskolere yrkeshemmede til et nytt yrke. Skoletiltak
er for øvrig det attføringstiltaket som har lengst
varighet. I artikkelen «Yrkeshemmede på skoletiltak
– kommer de i arbeid?» som er trykket i Rapport om
Arbeidsmarkedet 02/2002 vises det til at i løpet av
2001 var 97.900 personer registrert som yrkeshem-
mede arbeidssøkere. I samme periode var 40.200 per-
soner på skoletiltak, dvs en andel på 41%. Tilsvarende
andel var i 1998 35%.

Siste års lavkonjunktur har bidratt til at det er van-
skeligere å få jobb. Dette gjelder også yrkeshemmede
arbeidssøkere som er ferdig med attføring. En slik
konjunktureffekt kan ha bidratt til å forlenge attfø-
ringsperioden. Nå kreves en mer omfattende bistand
fra Aetat for at yrkeshemmede skal komme i jobb. Vi
har imidlertid ikke noe tallmateriale som belyser en
sammenheng mellom antall personer som avslutter
sin periode som yrkeshemmet og konjunkturer. 
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Figur 7: 
Andel personer på attføringstiltak av personer som har avsluttet sin periode som yrkeshemmet, fordelt på
varighetsgrupper. 2000-2002.
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Greier Aetat å få yrkeshemmede på tiltak?
Målsetningen med et attføringsløp er å få yrkeshem-
mede arbeidssøkere tilbake i jobb. Sammenhengen
mellom Aetats innsats og andelen som får jobb er
imidlertid komplisert, og vi skal ikke gå nærmere inn
på dette. Omskolering til et nytt yrke er en forutset-
ning for at de fleste yrkeshemmede arbeidssøkere
skal få seg jobb. Før yrkeshemmede er stand til å
vende tilbake til arbeidslivet er det derfor av grunn-
leggende betydning at Aetat tilbyr attføringstiltak. 

Andelen personer på attføringstiltak av personer
som har avsluttet sin periode som yrkeshemmet har
falt litt. I 2000 hadde 81 % av yrkeshemmede vært 
på tiltak (figur 7). I 2002 var tilsvarende andel 79 %. 
I 1. halvår 2003 var denne andelen fremdeles 79 %.
Målt i antall personer medfører den isolerte effekten
av en lavere tiltaksandel i underkant av 600 færre
personer på tiltak.   

Figur 7 viser at i 2002 hadde 34% av yrkeshem-
mede med varighet på under 3 måneder vært på att-
føringstiltak. Det tyder på god praksis at personer
som ikke tilbys attføringstiltak avslutter sin periode
som yrkeshemmet i løpet av kort tid. Det er mer
uheldig at yrkeshemmede med lengre varighet ikke
har vært på tiltak. I 2002 var det 68% av yrkeshem-
mede med varighet mellom et halvt år og ett år som
hadde vært på tiltak. Denne andelen har falt fra 74%
i 2000. Figur 7 viser at de fleste personer med varig-
het over ett år har vært på tiltak. 

Figur 8 er lik figur 7, men viser personer som
avsluttet sin periode som yrkeshemmet i 1. halvår i
perioden 2000 til 2003. Ved å inkludere 1. halvår 2003
belyses den senere tids utvikling. I likhet med figur 7
viser også figur 8 at andelen som har vært på tiltak
har falt betydelig fra 2001 til 2002 innenfor gruppene
med varighet mellom tre måneder og ett og et halvt
år. Ser vi på 1. halvår i år er denne utviklingen ennå
tydeligere (figur 8).  

I løpet av de siste 3 årene har Aetat hatt en bety-
delig økning i antall yrkeshemmede, og dermed også
arbeidsoppgaver. Figurene over gir inntrykk av at
dette har gått ut over Aetats innsats overfor yrkes-
hemmede. Isolert sett er det uheldig at perioden
som  yrkeshemmet har økt for personer som likevel
ikke skal delta på tiltak. 

Datagrunnlaget som er benyttet er imidlertid for
spinkelt til å belyse en sammenheng mellom Aetats
innsats og andelen yrkeshemmede som har vært på
tiltak før de har avsluttet sin periode som yrkeshem-
met. Om Aetat gjør en dårligere jobb nå sammenlig-
net med tidligere, krever en mer inngående analyse.
Det må blant annet tas hensyn til sammensetningen
av yrkeshemmede. Det er tidligere pekt på at kon-
junkturutviklingen trolig har betydning for nettopp en
slik sammensetning. Arbeidsmarkedspolitiske ret-
ningslinjer kan også ha påvirket tiltaksandelen blant
yrkeshemmede som går i avgang.   
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Figur 8:
Yrkeshemmede i avgang i 1. halvår. Andel som har vært på tiltak i prosent av total avgang. 
1. halvår 2000 – 1. halvår 2003.
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Er det unødig ventetid i forbindelse med att-
føring?
I perioden før et attføringstiltak vil det for en del
yrkeshemmede arbeidssøkere være ventetid fra
Aetat utarbeider og vurderer handlingsplanen til til-
taket begynner. Slik ventetid kan også forekomme
mellom to forskjellige attføringstiltak, og i perioden
fra siste attføringstiltak til Aetat har foretatt en
endelig vurdering om avsluttet attføringsløp. 

Det krever som regel noe ressurser å utarbeide
handlingsplan og finne egnete tiltak for yrkeshem-
mede. For at Aetat skal gjøre dette arbeidet på en
skikkelig måte er det ikke hensiktsmessig med for
kort ventetid. Etter handlingsplanen er utarbeidet vil
personen som regel være i ventetid før kurs eller
andre tiltak starter opp. Dette er naturlig nok van-
skelig å unngå, og kanskje heller ikke ønskelig å
gjøre noe med. Blir derimot denne ventetiden for
lang, er det grunn til å betrakte dette som unødig
ventetid. Alternativt kunne personen vært på tiltak
eller vendt raskere tilbake til arbeidslivet ved endt
attføring. For å se nærmere på denne problemstil-
lingen har vi analysert utviklingen i antall tiltaksda-
ger blant yrkeshemmede.

Tidligere i denne artikkelen er det vist at lengden
på perioden som yrkeshemmet varierer sterkt
mellom hver yrkeshemmet. Gjennomsnittlig varighet
gir derfor bare begrenset innblikk i problemstillinger
rundt lengden på attføringsløp. Vi har likevel valgt å

benytte tall for gjennomsnittlig varighet i figur 9.
Dette for å introdusere noen størrelser som er sen-
trale i den følgende analysen. Figur 9 viser at perso-
ner som avsluttet sin periode som yrkeshemmet i
2002 hadde en gjennomsnittlig varighet på 695
dager. Denne figuren viser kun yrkeshemmede som
har deltatt på tiltak før de avsluttet sin perioden som
yrkeshemmet. Tidligere i artikkelen vises det til at
gjennomsnittlig varighet for alle personer som
avsluttet sin periode som yrkeshemmet var 585
dager i 2002. Det må derfor presiseres at denne stør-
relsen også inkluderer personer som ikke har vært
på tiltak. Naturlig nok trekker dette gjennomsnittlig
varighet ned. Heretter skal vi kun se nærmere på
yrkeshemmede som har vært på tiltak. 

For å skille tiltaksdager fra ventedager har vi sum-
mert samtlige tiltaksdager innenfor en persons att-
føringsløp. Figur 9 viser at gjennomsnittlig tiltaksda-
ger var 530 for en person som gikk i avgang i 2002. I
perioden 2000 til 2002 økte gjennomsnittlig varighet
for personer i avgang med vel 60 dager. I samme
periode økte gjennomsnittlig tiltaksdager med rundt
30 dager. Økt samlet varighet må ses i sammenheng
med lenger attføringsløp.

Et optimalt forhold mellom tiltaksdager 
og total varighet
Det kan argumenteres for at det optimalt sett bør
være et forhold mellom antall tiltaksdager og totalt
antall dager som yrkeshemmet. Når vi nå betrakter
utviklingen i disse størrelsene er det derfor av inter-
esse å se hvordan dette forholdet har endret seg. Vi
trenger altså ikke være så opptatt av hvor stor den
absolutte økningen i antall gjennomsnittlig venteda-
ger har vært.  

Det er ikke gjort analyser som anslår et optimalt
forhold mellom ventedager og tiltaksdager. Dermed
er det umulig å beregne hvor mange ventedager som
totalt sett kan betraktes som unødige. Vi kan likevel
gjøre noen betraktninger rundt effektivitetstap i for-
bindelse med endret forhold mellom ventedager og
tiltaksdager. 

Hvis vi forutsetter at Aetat i 2000 lå under en slik
optimal fordeling mellom tiltaksdager og totalt antall
dager, vil en lavere verdi av denne brøken i etterføl-
gende år innebære et effektivitetstap. Effektivi-
tetstapet vil ligge i at det er flere ventedager som i
forhold til 2000-fordelingen som kan betraktes som
unødige. Dersom Aetat i motsatt tilfelle lå over en
optimal fordeling mellom antall tiltaksdager og totalt
antall dager, vil en lavere verdi av denne brøken
kunne medføre en effektivitetsgevinst i form av flere
ventedager. I den følgende analysen velger vi å forut-
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Figur 9: 
Gjennomsnittlig varighet for yrkeshemmede 
som har vært på tiltak og senere gått i avgang. 
2000–2002. 
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sette at Aetat i 2000 ikke gjorde dette. De følgende
tolkninger av resultatene er påvirket av en slik forut-
setning.  

Lavere andel tiltaksdager 
I 2000 utgjorde gjennomsnittlig tiltaksdager 78 % av
totalt antall dager (figur 9). I 2002 hadde denne ande-
len falt til 76 %. Dette indikerer at andelen venteda-
ger har økt fra 22% til 24% av totalt antall dager som
yrkeshemmet. Målt i antall dager har den økte ande-
len ventedager isolert sett generert 14 flere venteda-
ger i gjennomsnitt per person i 2002 sammenlignet
med 20002. Disse 14 dagene kan betraktes som unø-
dige ventedager i forhold til 2000. Økningen i unødig
ventetid utgjør imidlertid bare 2 % av gjennomsnittlig
varighet som yrkeshemmet i 2002. Økningen kan
dermed sies å være liten. 

Ettersom varigheten har økt spesielt mye i 
1. halvår 2003 kan det være interessant å gjøre den
samme analysen for halvårlige data. I 1. halvår 2002
var gjennomsnittlig varighet  som yrkeshemmet 661
dager, mot 775 i 1. halvår 2003. Dette gir en økning i
varighet på 115 dager. Over samme periode økte
gjennomsnittlig antall tiltaksdager fra 516 til 553

dager, noe som er en økning på 36 dager. I 1 halvår
2002 utgjorde gjennomsnittlig tiltaksdager dermed
78 % av totalt antall dager. I 1. halvår 2003 hadde
denne andelen falt til 71 %. Målt i antall dager har
den økte andelen ventedager isolert sett generert 
53 flere ventedager i gjennomsnitt per person i 
1. halvår 2003 sammenlignet med 1. halvår 2002.
Dette utgjør 7 % av gjennomsnittlig varighet som
yrkeshemmet i 1. halvår 2003. Denne andelen indike-
rer at attføringsløp som ble avsluttet i løpet av 1.
halvår 2003 hadde en viss økning i unødige venteda-
ger sammenlignet med attføringsløp som ble avslut-
tet i 1. halvår 2002.

Isolert sett indikerer økningen i unødige ventedager
svekket innsats overfor den enkelte yrkeshemmede
arbeidssøker. Aetat har imidlertid vært klar over at en
del yrkeshemmede i lengre perioder har vært uten til-
tak. Derfor ble det mot sluttet av 2002 satset på å
redusere ventetiden for yrkeshemmede arbeidssø-
kere. Kun i meget begrenset grad kan denne sat-
singen forventes å være reflektert i bakgrunnstallene.
Konklusjonen om svekket innsats overfor yrkeshem-
mede knytter seg derfor til tiden før Aetat økte innsat-
sen overfor yrkeshemmede i ventetid.   

Analysen ovenfor har imidlertid sine begrens-
ninger ettersom den ikke inkluderer andre faktorer
som kan forklare hvorfor behandlingstiden, og der-
med også ventetiden, har økt. En mer inngående
analyse vil kunne belyse om et optimalt forhold
mellom tiltaksdager og antall dager som yrkeshem-
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Figur 10: 
Prosentvis antall tiltaksdager for yrkeshemmede som har vært på tiltak og deretter gått i avgang, fordelt
etter varighet. 2000 – 2002. 
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2  I 2002 var antall gjennomsnittlige ventedager 165, mot 138 i 2000.
Dersom forholdet mellom gjennomsnittlige tiltaksdager og gjennom-
snittlig varighet i 2002 (76%) hadde holdt seg på 2000-nivå (78%), ville
antall gjennomsnittlige ventedager vært 151 i 2002. Differansen mellom
165 og 151 betraktes som en økning i unødige ventedager.
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met har forandret seg i løpet av perioden. Utviklingen
i yrkeshemmedes bakgrunn og antall helt ledige
arbeidssøkere er eksempler på momenter som kan
ha senket et tenkt optimalt forhold mellom tiltaksda-
ger og total varighet som yrkeshemmet. 

Som nevnt tidligere har økte ressurser til oppføl-
ging i noen grad bidratt til å forskyve registreringen
av avsluttede attføringsløp. Mange yrkeshemmede
har derfor blitt stående registrert i ventetid som
yrkeshemmet etter de avsluttet siste attføringstiltak.
Dette har i seg selv bidratt til å øke forholdet mellom
registrert ventetid og total varighet. Vi vurderer at
beregningene for unødig ventetid i attføringsløp som
ble avsluttet i 1. halvår 2003 trolig overdriver den fak-
tiske utviklingen. Når det gjelder personer som
avsluttet sine attføringsløp i 2002 tror vi ikke økte
ressurser til oppfølging i samme grad har påvirket
resultatene for beregningen av unødige ventedager.   

Lavere andel tiltaksdager i mellomlange
tiltaksløp 
Figur 10 viser gjennomsnittlig antall tiltaksdager
som en andel av gjennomsnittlig dager som yrkes-
hemmet, innenfor hver varighetsgruppe. Det er igjen
kun tatt utgangspunkt i yrkeshemmede som har del-
tatt på attføringstiltak og senere gått i avsluttet sine
attføringsløp. Andelen gjennomsnittlige tiltaksdager
var i 2002 høyere for personer med varighet over 3 år
enn for andre varighetsgrupper. Dette har trolig

sammenheng med at lengre attføringsløp ofte består
av ett samlet tiltak, som for eksempel tiltak til skole-
gang. Også andelen tiltaksdager var i 2002 høy for
attføringsløp med varighet under 3 måneder. Når det
gjelder attføringsløp med varighet mellom et halvt år
og to år er andelen tiltaksdager betydelig lavere enn
for de andre varighetsgruppene. 

Andelen tiltaksdager har falt mest for personer
med attføringsløp med varighet mellom et halvt år
og to år. I disse varighetsgruppene har andelen til-
taksdager falt med mellom 4 og 6 prosentpoeng.
Målt i antall ventedager har den økte andelen vente-
dager isolert sett generert 10 flere ventedager i
gjennomsnitt per person med varighet mellom 6 og
9 måneder i perioden 2000 til 2002. Tilsvarende
beregning for personer med varighet på ett og et
halvt år til to år viser 28 flere ventedager. Sett i for-
hold til samlet varighet for de respektive varighets-
gruppene utgjør denne økningen i unødig ventetid
mellom 4 og 6 % av total varighet i 2002. 

Figur 11 er lik figur 10, men viser avgang i 1.halvår
i perioden 2000 til 2003. Dermed blir også den siste
utviklingen belyst. Vi har allerede sett at andelen til-
taksdager for alle varighetsgrupper har falt i 1.
halvår 2003 sammenlignet med samme periode i
2000. Figur 11 viser at samtlige varighetsgrupper har
en lavere andel tiltaksdager i 1. halvår 2003
sammenlignet med samme periode i tidligere år.
Nedgangen i antall tiltaksdager fordeler seg dermed
over samtlige varighetsgrupper.
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Figur 11: 
Prosentvis antall tiltaksdager for yrkeshemmede som har vært på tiltak og deretter gått i avgang, fordelt etter
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Også tall for 1. halvår 2003 viser at andelen tiltak
har falt mest for personer med varighet mellom et
halvt år og to år. I tillegg har nedgangen vært stor for
varighetsgruppen to til tre år. Innenfor disse varig-
hetsgruppene har andelen tiltaksdager falt med
mellom 7 og 9 prosentpoeng i perioden 1. halvår
2002 til 1. halvår 2003. Målt i antall ventedager har
den økte andelen ventedager isolert sett generert 17
flere ventedager i gjennomsnitt per person med
varighet mellom 6 og 9 måneder i perioden 1. halvår
2002 til 1. halvår 2003. Tilsvarende beregning for
personer med varighet mellom to og tre år viser 76
flere ventedager. Sett i forhold til samlet varighet
innenfor de respektive varighetsgruppene utgjør
økningen i unødig ventetid mellom 8 og 13% av total
varighet i 1. halvår 2003. 

Referanser: 
Nordberg og Røed (2002) Utstøting fra arbeidsmar-
kedet og tiltaksapparatets rolle,  
NOU (2000:27) : Sykefravær og uførepensjonering,
Frischsenteret Rapport 02/2002
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Arbeidssøkere
Arbeidssøkere er betegnelsen på summen
av ordinære arbeidssøkere og yrkeshem-
mede.

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

Registrerte helt ledige
Ordinære arbeidssøkere som har vært uten
inntektsgivende arbeid de siste to ukene.

Ordinære tiltaksdeltakere
Ordinære arbeidssøkere som deltar på
arbeidsmarkedstiltak. 

Registrerte delvis sysselsatte
Registrerte delvis sysselsatte arbeidssø-
kere er personer som enten er delvis per-
mitterte eller som arbeider mindre enn
heltid og som ønsker lengre arbeidstid.

Langtidsledige
Registrerte arbeidsledige som har hatt en
sammenhengende ledighetsperiode på
minst 26 uker.

Yrkeshemmede
Arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psy-
kisk eller sosial funksjonshemming har
vanskeligheter med å få arbeid, og som
vurderes av aetat med sikte på yrkesmes-
sig attføring eller som er i et attføringstil-
tak. 

Ledige stillinger
Aetats statistikk over ledige stillinger
omfatter alle ledige stillinger som enten
blir meldt til Aetat som oppdrag eller som

er offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter
o.l.).

Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en
utvalgsundersøkelse som blir gjennomført
kvartalsvis av Statistisk sentralbyrå. 

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
vernepliktige.

Arbeidsledige (AKU)
Personer som ikke utførte eller var midler-
tidig fraværende fra inntektsgivende arbeid
i undersøkelsesuka, men som ved å kon-
takte aetat annonsere selv, svare på
annonse e.l., 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 aetat sine tall over registrerte
arbeidsledige (se ovenfor). Tall fra AKU
inkluderer også arbeidssøkere som ikke
registrerer seg ved aetat, og en del av de
som går på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsstyrken (AKU) 
Summen av sysselsatte og arbeidsledige.
Arbeidsstyrken for en gruppe i prosent av
det totale antall personer i gruppen benev-
nes ofte som yrkesaktivitet for gruppen.

Sluttmeldekort (SMK)
Alle arbeidssøkere som har sluttet å melde
seg ved Aetat får etter vel 2 måneder til-
sendt et sluttmeldekort (SMK) der de blir
bedt om å oppgi hovedaktivitet. SMK blir
brukt til å utarbeide statistikk som kan
belyse andelen personer som kommer i
jobb og eventuelt andelen som går ut av
arbeidstyrken. Svaroppslutningen er om
lag 65 prosent.



Sesongjustering
Tallstørrelser på Aetats ulike arbeidsmar-
kedsstatistikker varierer ofte med årstiden
som en følge av at mange fenomener gjen-
tar seg omtrent på samme tid hvert år.
Eksempelvis går arbeidsledigheten nor-
malt opp om sommeren og etter årsskiftet.
Dette har sammenheng med at mange sko-
leelever (studenter) avslutter utdanningen
og melder seg som arbeidssøkere etter at
semestrene er avsluttet. I tillegg følger
deler av sysselsettingen bedriftenes
kontraktsperioder. Slike kontrakter utløper
ofte før sommeren og ved årsskiftet.  

For å skille ut underliggende endringer og
rense bort sesongmessige forhold justerer
Aetat en del tidsserier i et statstikkpro-
gram, X12 Arima. Dette programmet base-
rer seg på historisk informasjon om
sesongsvingninger.

Det er sesongvariasjoner i de fleste av stør-
relsene Aetat presenterer statistikk over.
Mønsteret i sesongvariasjonene og betyd-
ningen av sesongeffektene er imidlertid

forskjellige. Når det gjelder utviklingen i
antall yrkeshemmede er for eksempel
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 yrkeshemmede
avsluttet skolegang før sommerferien. 

Etter at en tidsserie er korrigert for
sesongvariasjoner vil det for enkelte stør-
relser 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 månedsobserva-
sjonene. Tidsserien justeres ved å tillegge
avvikende månedsobervasjoner 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 tydeligere
fram en trend. Statistikkprogrammet X12
Arima benyttes i forbindelse med justering
av trend.  



Aetat Arbeidsdirektoratet

C.J. Hambros plass 2 A1
Postboks 8127 Dep.

0032 OSLO

Telefon: 23 35 24 00
Telefaks: 23 35 27 54

www.aetat.no

St
av

an
ge

r 
O

ff
se

t

PB-0532-3 / 2003
ISSN 1502-7902


