
Arbeid og velferd

// Rapport Nr 1 // 2010

• Utviklingen på arbeidsmarkedet

• Nedgangskonjukturen til nå – hva skiller denne fra forrige?

•  Økt legemeldt sykefravær etter finanskrisen:  
Flere langvarige sykefravær for menn

• Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet

• Hva gjør arbeidssøkerne etter NAV?

• Nedgang i bruk av kontantstøtte



2

// Arbeid og velferd Nr 1 // 2010

Utgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet 2010

Redaksjonen:  Hans Kure, Ole Christian Lien, Per Brannsten, 
Nina Lysø, Jostein Ellingsen, Marianne Pedersen, 
Olaf Tvede, Johannes Sørbø og Anne-Cathrine 
Grambo.

Redaksjonen avsluttet sitt arbeid den 3. mars 2010.

Adresse: Arbeids- og velferdsdirektoratet
 Postboks 5, St. Olavs plass
 0164 Oslo

Bestilling:
Arbeid og velferd kan bestilles på telefonnummer: 
21 07 00 00
Eller per e-post: nav.statistikk.utredning@nav.no

Arbeid og velferd er tilgjengelig på www.nav.no 
på siden «Tall og analyse»

ISSN: 1504-8217



3

Innhold

# SIDE

5 UTvIKLINGEN På ARBEIDSMARKEDET

13 NEDGANGSKONJUKTUREN TIL Nå – HvA SKILLER DENNE fRA fORRIGE?

22  øKT LEGEMELDT SyKEfRAvæR ETTER fINANSKRISEN:  
fLERE LANGvARIGE SyKEfRAvæR fOR MENN

31 UføREPENSJONISTERS TILKNyTNING TIL ARBEIDSLIvET

38 HvA GJøR ARBEIDSSøKERNE ETTER NAv?

45 NEDGANG I BRUK Av KONTANTSTøTTE



4

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. Februar 2010.

Kilde: Statens kartverk og NAV

// Arbeid og velferd Nr 1 // 2010

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken, 
februar 2010

Kilde: Statens kartverk og NAV

0,0 – 2,0 %
2,1 – 2,7 %
2,8 – 3,3 %
3,4 – 8,0 %

Ledighetsprosent

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken, april 2009 

 
Intervall: 0,0-1,8 % 

   1,9-2,6 % 



5

Utviklingen på arbeidsmarkedet

SAMMENDRAG

Det har vært relativt moderat vekst i den registrerte ledigheten siden i fjor vår, etter en kraftig vekst på slutten av 2008 
og i begynnelsen av 2009. Nedgangen i sysselsettingen har også stoppet opp i løpet av de siste månedene. Samtidig har 
det vært en nedgang i yrkesdeltakelsen. Det betyr at en del av de som har mistet jobben har gått ut av arbeidsstyrken i 
stedet for å bli arbeidsledige. I februar var det registrert 83 400 helt ledige hos NAV. Dette er en økning på 16 000  
personer, eller 24 prosent fra samme måned i fjor. Den registrerte ledigheten utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken. 
 Et økt tiltaksnivå kan forklare noe av den avtakende veksten i ledigheten, men den viktigste årsaken er at nedgangen i 
etterspørselen etter arbeidskraft avtok gjennom fjoråret. Antallet ledige stillinger viser fortsatt en svak nedgang, men 
denne nedgangen er nå langt mindre enn tilfellet var i 2008, og innen bygge- og anleggsyrker og industriarbeid har  
tilgangen stabilisert seg.
 Den økonomiske aktiviteten nådde en bunn rundt sommeren i fjor. Etter den tid har utviklingen vært noe forskjellig i 
ulike deler av verden. I Kina har veksten tiltatt i styrke den siste tiden, mens veksten i eurolandene har vært svak. Veksten 
i USA har vært sterkere enn i euroområdet det siste halvåret. Det ser altså ut til at USA er blant de første industrilandene 
hvor den økonomiske veksten tiltar i styrke, slik vi også har sett under tidligere konjunkturoppganger.    
 Ettersom Norge har en liten og åpen økonomi, vil utviklingen her i landet avhenge av utviklingen internasjonalt. Det 
internasjonale pengefondet (IMF) venter at den globale veksten vil ta seg ta seg opp og bli på 3,9 og 4,3 prosent i 2010 
og 2011. Dette er under nivåene for årene før finanskrisen, men over gjennomsnittet for perioden 1991 til 2000. Dette vil 
kunne føre til at aktiviteten for de eksportorienterte bedriftene øker noe i årene som kommer. Et usikkerhets moment i 
denne sammenheng er utviklingen i statsfinansene i en del land, og betydningen av en forestående reversering av tiltak 
som ble gjennomført i kjølvannet av finanskrisen. 
 Utviklingen i oljeinvesteringene har også betydelig effekt på norsk industri. NAV venter at oljeinvesteringene vil falle 
svakt i de to kommende årene, men fortsatt holde seg på et høyt nivå. Innenfor leverandørindustrien vil dermed syssel-
settingsbehovet kunne bli noe lavere i prognoseperioden. 
 NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke gjennom 2010, men at veksten etter hvert vil flate ut. Utover i prognose-
perioden 2010–2011, er det ventet at veksten i norsk økonomi vil tilta noe. Som en følge av dette vil etterspørselen etter 
arbeidskraft ta seg svakt opp gjennom 2011. Dette vil føre til at sysselsettingen vil øke med 15 000 i 2011. Den demo-
grafiske utviklingen vil også bidra til at vi får en økning i arbeidstilbudet. Siden arbeidstilbudet øker vil ikke syssel- 
settingsveksten gi noen reduksjon i ledigheten, som ventes å bli på 80 000 personer både i 2010 og 2011.

LAvERE vEkSt I LEDIGhEtEN
Ledighetsveksten avtok i fjor vår, etter en kraftig økning i 
antallet ledige i kjølvannet av den internasjonale finans-
krisen. Etter å ha økt med omtrent 25 000 personer i de 
seks månedene fra oktober 2008 til april 2009, har ledig-
hetsveksten vært på omtrent 5 000 i løpet av det siste  
halvåret, justert for vanlige sesongvariasjoner. Et økt antall 
deltakere på arbeidsmarkedstiltak har bidratt til å dempe 
ledighetsveksten noe. 
 Ved utgangen av februar var det registrert 83 400 helt 
ledige hos NAV. Dette utgjør 3,2 prosent av arbeids styrken, 
og tilsvarer en vekst på 24 prosent fra samme måned i fjor. 
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Figur 1: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, summen 
av registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere, 
registrerte delvis ledige og arbeidsledige ifølge 
SSBs arbeidskraftundersøkelse. Sesongjusterte 
tall. Januar 2001–februar 2009.

Kilde: NAV og SSB
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SySSELSEttINGSNEDGANGEN hAR  
BREMSEt opp

Nedgangen i sysselsettingen bremset opp i løpet av siste 
halvår av 2009, se figur 2. Sysselsettingen falt med 28 000 
personer i perioden fra fjerde kvartal 2008 til samme kvartal i 
fjor. I løpet av de siste månedene av 2009 har imidlertid  
nedgangen flatet ut. 
 Det er spesielt i industrien og varehandelen at syssel- 
settingsnedgangen har vært sterk, mens det har vært en økning 
innenfor helse- og sosialnæringen. Innen industrien var det en 
nedgang i sysselsettingen på 22 000 fra 4. kvartal 2008 til 
samme kvartal i fjor. Helse- og sosialnæringen har i løpet av 
den samme perioden hatt en vekst i sysselsettingen på 15 000 
personer.

tILGANGEN på NyE StILLINGER  
StABILISERER SEG

Etter å ha falt kraftig gjennom 2008, bremset nedgangen i 
tilgangen på ledige stillinger opp i løpet av fjoråret. I de 
siste par månedene har antallet nye stillingsutlysninger 
stabilisert seg, og tilgangen av ledige stillinger var i februar 
åtte prosent lavere enn samme måned i fjor. Barne- og  
ungdomsarbeid, undervisning og ingeniør- og ikt-fag er de 
tre yrkesgruppene som har hatt den sterkeste reduksjonen 
om man sammenligner med ett år tidligere. I bygge- og 
anleggsnæringen ser etterspørselen etter arbeidskraft ut til 
å ha stabilisert seg. Her lyses det nå ut om lag like mange 
stillinger som for ett år siden. Det samme gjelder innenfor 
industriarbeid. 
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Figur 2: 
Sysselsetting i følge AkU. Sesongjusterte tall. 
1 000 personer. Januar 2000–desember 2010. 
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Figur 3: 
tilgang ledige stillinger per virkedag (stillinger 
utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på NAv.no 
eller meldt til NAv). tilgang ordinære arbeidssøkere 
per virkedag. Sesongjusterte tall. trend. 
Januar 2001– februar 2009.

Kilde: NAV

 Det er spesielt for de yngre aldersgruppene at sysselsettin-
gen faller. Det var i 4. kvartal i fjor 20 000 færre sysselsatte 
under 30 år sammenlignet med samme periode året før. En 
viktig grunn til dette er trolig at færre nå har mulighet til å 
kombinere jobb og studier. I tillegg er dette en aldersgruppe 
hvor mange vil velge mellom å jobbe og ta utdanning, og når 
arbeidsledigheten øker og det er færre jobber vil flere velge 
utdanning. Det har også vært en relativt kraftig økning i antal-
let studenter etter at arbeidsledigheten begynte å øke. 
 Det har vært en nedgang i yrkesdeltakelsen for både menn 
og kvinner det siste året. Yrkesfrekvensen var 2,5 prosent- 
poeng lavere i fjerde kvartal i fjor sammenlignet med ett år 
tidligere. Størst nedgang har det vært for de mellom 16–24 år, 
med 8,7 prosentpoeng. I gruppen mellom 55–74 år har yrkes-
deltakelsen vært omtrent uendret i samme periode. Kvinnene 
i denne aldersgruppen har i løpet av det siste året økt sin 
yrkesdeltakelse, mens det motsatte har vært tilfelle for menn. 

StABIL tILGANG Av ARBEIDSSøkERE 

I det siste halvåret har tilgangen av nye arbeidssøkere  
ligget på et relativt stabilt nivå. I forhold til ett år tidligere 
økte antallet ledige med kort arbeidssøkervarighet i februar 
sterkest blant personer med bakgrunn fra undervisning og 
barne- og ungdomsarbeid. Industriarbeid og kontorarbeid 
er de to yrkesgruppene med sterkest reduksjon i tilgangen 
av nye ledige. 
 Den sterke økningen i tilgangen av nye arbeidssøkere på 
slutten av 2008 og i begynnelsen av 2009 har etter hvert 
ført til at veksten i antallet ledige med lengre arbeids-
søkervarighet har tiltatt. De med en arbeidssøkerperiode 
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på mellom ett og ett og et halvt år er den gruppen som har 
hatt den sterkeste økningen i ledigheten de siste året. 
 Veksten i antallet ledige med de korteste arbeidssøker-
periodene har den siste tiden avtatt sterkt. Dette viser at en 
stor del av veksten i den samlete ledigheten den siste tiden, 
skyldes at mange av de som har blitt arbeidsledige har  
vanskeligheter med å få en ny jobb.

ledighetsvekst i forhold til de øvrige yrkesgruppene det 
siste halvåret. Men også for de fleste av disse   yrkes- 
gruppene øker ledigheten fra et lavt nivå. 
 Veksten i ledigheten innen yrkesgrupper som i hovedsak 
tilhører næringer som er mer skjermet for konkurranse, 
indikerer at det er en viss mobilitet i arbeidskraften på 
tvers av yrkesgruppene. Blant annet vil det for mange med 
ingeniør- og ikt-bakgrunn være aktuelt å arbeide innenfor 
offentlig sektor, for eksempel undervisning.  
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Figur 4: 
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søkervarighet. Januar 2007–februar 2010.

Kilde: NAV

StERkERE koNkURRANSE oM DE LEDIGE 
JoBBENE

Bygge- og anleggsnæringen var den næringen som tidligst 
merket konjunkturomslaget i norsk økonomi. Her startet 
nedgangen i aktivitetsnivået allerede i 2007. Det siste året 
har boligprisene steget kraftig, og produksjonsnedgangen i 
bygge- og anleggsnæringen flatet også ut på slutten av 
2009. Dette har bidratt til at den sterke ledighetsveksten 
innenfor bygg og anlegg har avtatt, se figur 5. Veksten har 
imidlertid tiltatt noe igjen i vinter. Dette kommer i stor 
grad av at både januar og februar har vært værharde måneder 
i år, noe som har resultert i en klar økning i permitterin-
gene innen bygge- og anleggsnæringen. Det er grunn til å 
tro at mange av de som har blitt permittert i denne  
perioden vil komme tilbake i jobb når været blir bedre.
 Ingeniør- og ikt-fag er blant de yrkesgruppene som har 
hatt sterkest ledighetsvekst den siste tiden. Arbeidsledig-
heten er imidlertid fortsatt svært lav for denne gruppen. I 
februar var ledighetsnivået på 1,4 prosent for personer 
med ingeniør- og ikt-bakgrunn. En del yrkesgrupper som i 
hovedsak tilhører offentlig sektor, har også hatt en sterkere 
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LAvESt LEDIGhEtSvEkSt I NoRD-NoRGE

I løpet av det siste året har ledigheten økt sterkest i  
Rogaland, med 67 prosent, se figur 7. Også Akershus og 
Oslo har hatt en relativt sterk ledighetsvekst, med  
henholdsvis 41 og 33 prosent. Nedgangskonjunkturen har 
rammet industrien hardt, og dette er en viktig grunn til at 
det har vært stor forskjell i ledighetsveksten mellom  
fylkene. 
 De nordnorske fylkene og Telemark har hatt minst vekst 
i ledigheten det siste året. Ledighetsnivået er nå høyest i 
Oslo (4,0 %), etterfulgt av Aust-Agder, Finnmark og Øst-
fold med 3,9 prosent. Lavest ledighet er det i Sogn og  
Fjordane (2,5 %).
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1	 	Med	EU10	menes	de	10	nyeste	østeuropeiske	medlemslandene	i	EU.	Det	vil	
si	Polen,	Litauen,	Slovakia,	Latvia,	Romania,	Estland,	Bulgaria,	Tsjekkia,	
Ungarn	og	Slovenia..

2	 	Fra	og	med	januar	2009	er	begrepet	“yrkeshemmet”	erstattet	av	“person	med	
nedsatt	arbeidsevne”.	

FLERE LEDIGE ARBEIDSINNvANDRERE

Utvidelsen av EU i 2004 sammenfalt med en sterk opp-
gang i norsk økonomi, noe som førte til en høy tilstrøm-
ning av arbeidsinnvandrere. Majoriteten av arbeidsinnvan-
drerne har funnet arbeid i næringer som bygg og anlegg og 
industrien. Arbeidsinnvandringen fra Norden, og da i all 
hovedsak Sverige har også vært betydelig i den siste  
oppgangskonjunkturen. Det har vært størst økning i 
arbeidsledigheten for personer med statsborgerskap fra 
Norden, nye EU-land (EU10)1, samt Tyskland, sammen-
liknet med samme tidspunkt i fjor. 
 Ved utgangen av februar var det registrert 6 600 helt 
arbeidsledige fra EU10. Det er en økning på 2 500 personer 
sammenliknet med februar 2009. Den største gruppen 

arbeidsledige fra de nye EU-landene er polakker, fulgt av 
litauere og latviere. I alt var 4 900 personer med polsk 
statsborgerskap registrert som helt ledige ved utgangen av 
februar. Videre var det registrert 2 400 helt ledige med 
statsborgerskap fra Norden, og 1 500 av disse var svensker. 
På samme tid i fjor var det 1 700 helt ledige fra Norden, og 
1 000 av disse var svensker.  
 De fleste arbeidsinnvandrere fra EU10 arbeider innen 
bygge- og anleggsnæringen og industrien. Majoriteten  
(63 %) av de helt ledige har også bakgrunn fra disse nærin-
gene. Nedgangskonjunkturen det siste året har først og 
fremst rammet bygg og anlegg og industri, noe som  
forklarer den store økningen i antall ledige fra de nye  
EU-landene. De helt ledige fra Norden er mer jevnt fordelt 
på alle næringer, og likner slik sett mer på nærings- 
fordelingen for nordmenn. 21 prosent av de helt ledige har 
tidligere jobbet i bygge- og anleggsyrker, mens 13 prosent 
kommer fra industrien. Helt ledige fra kontorarbeid og  
reiseliv og transport utgjør begge 9 prosent.
 En høy andel av arbeidsinnvandrerne som registrerer 
seg hos NAV mottar dagpenger. 68 prosent av de helt 
ledige med statsborgerskap fra EU10 mottok dagpenger i 
februar 2010. I februar i 2009 var denne andelen på 50 
prosent. 61 prosent av svenskene mottok dagpenger ved 
utgangen av februar i år, mot 49 prosent i fjor. Til sammen-
ligning mottok 56 prosent av alle ledige dagpenger i 
februar 2010.

FoRStERkEt økNING I SykEFRAvæREt

Etter finanskrisen har det vært en markert økning i sykefra-
været blant menn, og en mer moderat økning blant kvinner. 
Økningen for menn skyldes hovedsakelig en økning i antall 
langvarige sykefravær. Økningen for både kvinner og menn 
ble forsterket i tredje kvartal i fjor, noe som i stor grad kan 
forklares med influensapandemien. I tredje kvartal var det 
totale sykefraværet på 7,7 prosent, en relativ økning på 11 
prosent sammenlignet med tredje kvartal 2008. Legemeldt 
sykefravær økte også med 11 prosent, mens egenmeldt  
fravær økte med ti prosent. Økningen i legemeldt fravær 
var størst i privat sektor (inkl. offentlig næringsvirksomhet) 
med 13 prosent. Fordelt på næringer var den størst i bygge- 
og anleggsvirksomhet med 21 prosent. Blant menn var 
økningen på 13 prosent, mot ni prosent for kvinner.  
Fraværet økte stort sett i alle aldersgrupper.
 Ved utgangen av januar var det registrert 98 100 personer 
med nedsatt arbeidsevne2 hos NAV. Dette er en økning på 
15 700, eller 19 prosent, sammenlignet med samme tids-



9

punkt i fjor. En del av økningen er imidlertid ikke reell, 
men skyldes ny arbeidsmetodikk i NAV som medfører at 
mottakere av andre ytelser enn attføringspenger i økende 
grad klassifiseres som personer med nedsatt arbeidsevne.
 Ved utgangen av 2009 var det 346 200 personer som 
mottok uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad, en 
økning på 2,1 prosent sammenlignet med utgangen av 
november 20083. Andelen av befolkningen i alderen 18–66 
år som er uføretrygdet økte i samme periode fra 11,0  
prosent til 11,1 prosent. Nedbygging av ubehandlede saker 
i NAV kan være en medvirkende årsak til dette. For kvinner 
økte andelen fra 13,0 til 13,2 prosent, mens den var stabil 
på 9,1 prosent for menn. For aldersgruppene under 55 år er 
uføreandelen stabil eller svakt økende, mens andelen har 
gått noe ned i aldersgruppene over 55 år.

UtvIkLINGEN INtERNASJoNALt

I januar oppjusterte Det internasjonale pengefondet (IMF) 
sine anslag for veksten i verdensøkonomien til 3,9 prosent 
i 2010 og 4,3 prosent i 2011. Dette er noe under nivåene i 
årene før finanskrisen, men over gjennomsnittet for  
perioden 1991-2000, som var på 3,1 prosent. Fram- 
voksende økonomier, med Asia i spissen, viser høyere 
vekstrater og bidrar dermed til å trekke anslagene opp. For 
de industrialiserte landene forventes det en langsommere 
oppgang. 
 Veksten i de industrialiserte landene har hittil vært 
beskjeden og har i stor grad vært drevet av de ekstra- 
ordinære finans- og pengepolitiske tiltakene som ble iverk-
satt som følge av finanskrisen. Høy arbeidsledighet og 
fortsatt høy gjeld i privat sektor kan legge en demper på 
den innenlandske etterspørselen i mange av disse landene. 
Samtidig kan en for tidlig reversering av den ekspansive 
finanspolitikken sette bedringen i økonomien på spill.  
Den store utfordringen i denne sammenheng er at videre-
føringen av tiltakene må avveies mot en stadig stigende 
offentlig gjeld i mange land. Utsiktene er på kort sikt 
lysere for USA, hvor IMF anslår en BNP-vekst på 2,7  
prosent i 2010, enn for eurosonen, hvor den forventede 
veksten for 2010 er på 0,3 prosent.
 Tall for 4. kvartal 2009 bekrefter at tempo for gjen- 
innhentingen varierer mellom verdensregionene. I Japan 
økte BNP med 1,1 prosent i 4. kvartal. Samtidig har landet 
fortsatt deflasjon og arbeidsledigheten ligger på 5 prosent, 
som historisk sett er høyt for Japan. Etter seks kvartaler 
med nedgang, kom Storbritannia endelig ut av resesjonen 
i 4. kvartal, med en vekst på 0,3 prosent. Foreløpige  

estimater fra Eurostat viser at eurosonen vokste med 0,1 
prosent i 4. kvartal. Frankrikes BNP økte med 0,6  
prosent, mens veksten stagnerte i Tyskland, der BNP  
forble uendret sammenliknet med 3. kvartal. Justert for 
sesongvariasjoner gikk industriproduksjonen i eurosonen 
ned med 1,7 prosent i løpet av desember, og arbeidsledig-
heten steg til 10 prosent av arbeidsstyrken.
 I USA begynte BNP å vokse i 3. kvartal (0,6 %) og  
foreløpige estimater viser at veksten akselererte i 4.  
kvartal og var på 1,4 prosent. Det var særlig lager- 
endringer, eksport og det private forbruket som bidro til 
veksten. Arbeidsledigheten falt fra 10 prosent i desember 
til 9,7 prosent i januar, samtidig som sysselsettingen forble  
stabil. Justert for sesongvariasjoner økte industriproduk-
sjonen med 0,9 prosent i januar, og var også 0,9 prosent 
høyere enn året før. Kapasitetsutnyttelsen i industrien økte 
med 0,7 prosentpoeng til 72,6 prosent i januar. Dette er 8 
prosentpoeng under snittet siden 1972. Igangsettingen av 
nye boliger økte med 2,8 prosent i løpet av januar, mens 
antall byggetillatelser for privateide boliger falt med 4,9 
prosent.
  

UtvIkLINGEN I NoRSk økoNoMI 

For første gang på 20 år var det i 2009 negativ vekst i norsk 
økonomi. Både bruttonasjonalproduktet (BNP) og BNP for 
Fastlands-Norge4 gikk ned med 1,5 prosent målt i faste 
priser, ifølge tall fra Nasjonalregnskapet. Fallet i industri-
produksjonen på 5,8 prosent i løpet av 2009 bidro til dette, 
mens sterk vekst i offentlig konsum dempet ytterligere fall i 
BNP. En økning i det private forbruket i de siste tre  
kvartalene har også bidratt til å dempe fallet i BNP. Nedgan-
gen i norsk økonomi sluttet i 2. kvartal 2009, og fastlands- 
økonomien har vist en moderat vekst de siste tre kvartalene. 
Tallene for 2. og 3. kvartal har imidlertid blitt nedjustert, slik 
at veksten i Fastlands-BNP har vært svakere enn først antatt. 
 Nasjonalregnskapstall viser at BNP for Fastlands-Norge 
vokste med 0,3 prosent i 4. kvartal 2009. Veksten i  
offentlig konsum flatet ut i 4. kvartal, og økte kun med 0,1 
prosent, mens det private forbruket økte med 1,3 prosent. 
Industriproduksjonen gikk opp med 1,0 prosent i 4.  
kvartal. Det var produksjonen av kjemiske råvarer og metall-
varer som bidro mest til veksten. Bygging av skip og olje-
plattformer falt med 1,3 prosent. Dette henger sammen med 
svak tilgang på nye ordre, og en nedgang i ordrereservene på 
47,4 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 i denne 
næringen. 
 SSBs konjunkturbarometer for 4. kvartal viser også 

3	 	Uførestatistikken	for	2008	er	per	utgangen	av	november	pga.	innføring	av	nytt	
IKT-system	i	desember.

4	 	Med	BNP	Fastlands-Norge	menes	det	BNP	uten	næringene	utvinning	av	
råolje	og	naturgass,	tjenester	knyttet	olje-	og	gassutvinning,	rørtransport	og	
utenrikssjøfart.
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tydelige bransjevise forskjeller i industrien. Produsenter 
av innsatsvarer og konsumvarer forventer bedrede  
markedsvilkår og større ordretilgang på grunn av økt for-
bruk. Produsenter av investeringsvarer forventer derimot 
nedgang i produksjonen og sysselsettingen grunnet fortsatt 
fallende ordrereserver. 
 Ifølge foreløpige tall fra SSBs byggearealstatistikk, ble 
det i perioden januar-desember 2009 påbegynt 28 prosent 
mindre bruksareal for næringsbygg og bygninger til  
offentlig sektor enn i samme periode i 2008, mens det ble 
igangsatt bygging av 24 prosent færre boliger. Nedgangen 
har imidlertid avtatt, og i desember ble det igangsatt  
bygging av mer bruksareal enn det som var tilfellet ett år 
tidligere. Ordretilgangen i bygge- og anleggsnæringen 
steg også med 11,0 prosent fra 3. til 4. kvartal, og var 31 
prosent høyere enn bunnivået i 4. kvartal 2008. 

UtvIkLINGEN FRAMovER

En viktig årsak til bedringen i verdensøkonomien er de 
kraftige finans- og pengepolitiske tiltakene som ble satt i 
verk i kjølvannet av finanskrisen. Et viktig moment i denne 
sammenheng er at tiltakene har medvirket til å redusere de 
negative vekselvirkningene mellom finans- og realøkono-
mien. Kredittilgangen er fremdeles strammere enn det den 
var i årene før finanskrisen, og det er en risiko for at dette, 
i tillegg til en reduksjon i de store budsjettunderskuddene 
som mange land sliter med, vil føre til at den økonomiske 
veksten blir svak. Siden Norge har en liten og åpen øko-
nomi vil utviklingen internasjonalt påvirke utviklingen 
også her i landet. 

Nedgang i sysselsettingen i 2010 
Det private konsumet har økt gjennom det siste året, etter 
å ha gått ned i 2008 og begynnelsen av 2009. Tidligere 
erfaringer viser at mer pessimistiske utsikter ofte fører til 
lavere konsum og økt sparing. Oppgangen den siste tiden 
kan derfor i stor grad tilskrives lysere framtidsutsikter, 
samt de kraftige rentenedsettelsene. I tillegg har lønns-
veksten de siste årene vært høy, samtidig med at pris- 
veksten har vært relativt lav. Ettersom sysselsettingen kun 
har gått svakt ned, har dette ført til økt kjøpekraft i  
befolkningen. NAV venter at lave utlånsrenter, vekst i  
reallønningene, fortsatt høy sysselsetting og generelt 
bedrete framtidsutsikter, vil gi økt privat konsum også i 
2010 og 2011.
 Statsbudsjettet for 2010 legger opp til at det strukturelle, 
oljekorrigerte budsjettunderskuddet øker med omtrent 0,5 
prosentpoeng fra 2009 til 2010, målt som andel av trend-
BNP for fastlands-Norge. Dette medfører en ytterligere 
økning i bruken av oljeinntektene, men denne vekst-

impulsen vil bli klart lavere enn det statsbudsjettet for  
fjoråret innebar. En stor del av den økte bruken av olje-
inntekter skyldes økte trygde- og pensjonsutbetalinger, 
samt et inntektsbortfall som følge av svekkete konjunkturer. 
Trolig vil slike inndekninger ha en mindre ekspansiv  
virkning på norsk økonomi enn ordinære utgiftsøkninger 
til offentlig konsum og investeringer. 
 Utover i prognoseperioden legger vi til grunn en svak 
konjunkturoppgang, noe som medfører at statsbudsjettet 
vil bli lagt om i en mindre ekspansiv retning. Signaler fra 
NAVs ytre etat tyder på at utviklingen i kommuneøkono-
mien er et usikkerhetsmoment i forhold til utviklingen på 
arbeidsmarkedet i 2010. En svakere kommuneøkonomi 
kan bety at det vil bli noe lavere sysselsettingsvekst i 
offentlig sektor enn tilfellet har vært det siste året.  
 Etter nær en halvering i igangsettingen av nye boliger er 
det nå tegn til at nedgangen er i ferd med å flate ut. Ordre-
tilgangen til bygge- og anleggsbedriftene har økt sterkt det 
siste året, og verdien av næringens samlede ordrebehold-
ning var i fjerde kvartal to prosent høyere enn på samme 
tid året før. Samtidig ser stillingsutlysningene innenfor 
bygge- og anleggsyrkene ut til å stabilisere seg, etter å ha 
falt sterkt de siste årene. Med utsikter til fortsatt lave renter 
en god stund framover, stigende boligpriser og lysere 
framtidsutsikter, venter NAV at aktiviteten innenfor  
byggenæringen etter hvert vil ta seg noe opp i prognose-
perioden.
 Det har vært en moderat økning i eksporten av tradisjo-
nelle varer siden i fjor sommer, etter et kraftig fall i  
kjølvannet av finanskrisen. Ordrestatistikken til industrien 
viser nå at tilgangen av nye ordre har sluttet å falle, men at 
det fremdeles er en sterk nedgang i ordrebeholdningen. 
Ettersom det er ventet at bedringen i verdensøkonomien 
vil fortsette utover i 2010 og 2011, venter NAV at dette vil 
føre til at aktiviteten innenfor den eksportorienterte delen 
av norsk næringsliv vil øke noe i prognoseperioden. 
 Utviklingen innenfor oljevirksomheten har stor  
betydning for store deler av industrien. Aktiviteten i denne 
næringen har i de siste årene vært svært høy. NAV venter 
at nivået på olje- og gassinvesteringene vil gå noe ned i 
prognoseperioden, men likevel være på et høyt nivå  
historisk sett. Konkurransen om prosjektene innenfor  
olje- og gassvirksomheten vil dermed forsterke seg i 2010 
og 2011. Usikkerheten rundt utviklingen innenfor denne 
næringen er imidlertid høy, og særlig vil utviklingen i  
oljeprisen ha betydning for aktivitetsnivået. 
 På bakgrunn av dette venter NAV at etterspørselen etter 
arbeidskraft vil fortsette å gå noe ned i 2010. Utover i 
prognoseperioden er det ventet at veksten i norsk økonomi 
vil ta seg videre opp. Dette medfører at sysselsettingen vil 
falle med 10 000 i år, men deretter øke med 15 000 i 2011.

// Utviklingen på arbeidsmarkedet // Arbeid og velferd Nr 1 // 2010
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Sterk befolkningsvekst bidrar til flere yrkes-
aktive i 2010 og 2011
Ifølge SSBs befolkningsframskrivninger, vil befolknings-
veksten for personer i yrkesaktiv alder bli på omtrent 1,5 
prosent i 2010 og 2011. De fleste aldersgrupper vil ha en 
vekst i perioden. Størst er veksten blant unge under 24 år 
og blant eldre over 60 år. Dette er grupper som har den 
laveste andelen yrkesaktive i prosent av befolkningen, noe 
som isolert sett fører til at andelen yrkesaktive vil gå noe 
ned. Den sterke befolkningsveksten tilsier likevel at antal-
let personer i arbeidsstyrken vil øke.
 Konjunktursituasjonen og etterspørselen etter arbeids-
kraft har tidligere variert tett med utviklingen i arbeids-
tilbudet. I tider der mulighetene for å få arbeid er gode, 
melder flere seg på arbeidsmarkedet. Dette skjer blant 
annet ved at flere unge velger å jobbe framfor å ta  
utdanning, eller ved at flere kombinerer jobb og utdanning. 
Dessuten vil det ofte være færre eldre som velger å førtids-
pensjonere seg i tider der etterspørselen etter arbeidskraft 
er høy. I siste lavkonjunktur gikk yrkesfrekvensen ned 
med 1,1 prosentpoeng i tidsrommet 2002 til 2005. I årene 
etter steg yrkesfrekvensen med 1,9 prosentpoeng, til 73,9 
prosent i 2008. 
 Tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at 
yrkesfrekvensen gikk ned med 1,6 prosentpoeng fra fjerde 
kvartal i 2008 til samme kvartal i fjor. En sterk reduksjon i 
yrkesdeltakelsen blant unge mellom 16 og 24 år er en vik-
tig årsak til denne utviklingen. Ifølge AKU økte antallet 
under utdanning med 4,5 prosent blant personer mellom 
16 og 24 år, noe som er vesentlig sterkere enn befolknings-
veksten. Dette tyder på at en del av nedgangen blant yngre 
har sammenheng med at flere nå velger utdanning. 
 Endringene i pensjonsreglene for 67-, 68- og 69- 
åringene som gjør det mulig å arbeide uten avkorting i 
pensjonen, gir sterkere incentiver til at eldre arbeidstakere 
skal utsette pensjoneringstidspunktet og jobbe mer. Dette 
trekker isolert sett i retning av at flere eldre vil være yrkes-
aktive i årene som kommer. Ifølge AKU har det vært en 
klar økning i yrkesdeltakelsen blant eldre over 65 år, til 
tross for at etterspørselen etter arbeidskraft har gått ned. 
 En stor del av arbeidsinnvandringen til Norge fra de nye 
EU-landene skyldtes en sterk etterspørsel etter arbeids-
kraft i årene med høykonjunktur. Nedgangen i norsk 
 økonomi er trolig den viktigste årsaken til at tilstrømmingen 
av arbeidsinnvandrere til Norge har avtatt den siste tiden. I 
motsetning til andre EU-land, ser Polen ut til å komme ut 
av nedgangskonjunkturen uten et fall i BNP. Mens det har 
vært en kraftig nedgang i den økonomiske aktiviteten i 
EU-landene det siste året, var årsveksten i BNP i Polen på 
1,0 prosent i tredje kvartal i fjor. Dette tilsier isolert sett at 
tilstrømmingen av arbeidsinnvandrere fra Polen vil  
fortsette å avta i prognoseperioden. I motsatt retning  
trekker den svært svake utviklingen i en rekke av de andre 

nye EU-landene. I forhold til Polen har imidlertid arbeids-
innvandringen fra disse landene vært lav. 
 På bakgrunn av utviklingen i etterspørselen etter 
arbeidskraft og de demografiske endringene, venter NAV 
at andelen yrkesaktive som andel av befolkningen vil gå 
ned i prognoseperioden. Når det gjelder antallet yrkes-
aktive motvirkes imidlertid disse to effektene av at det vil 
være en relativt sterk befolkningsvekst i perioden. Dette 
fører til at arbeidstilbudet vil øke med henholdsvis 3 000 
og 15 000 personer i 2010 og 2011. 

Ledigheten flater ut i 2011
Arbeidsledigheten har nå økt siden våren 2008, og veksten 
var spesielt sterk gjennom høsten 2008 og vinteren 2009. 
Sysselsettingen falt gjennom 2009, men flatet noe ut mot 
slutten av året. Den kraftige nedgangskonjunkturen har 
også ført til at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, 
slik at yrkesdeltakelsen har falt. Spesielt gjelder dette  
personer under 30 år. Både veksten i ledigheten og fallet i 
sysselsettingen har likevel avtatt mot slutten av 2009. 
Nedgangen i timeverkene har gjennom denne nedgangs-
konjunkturen vært sterkere enn nedgangen i syssel- 
settingen. Dette tyder på at mange bedrifter har unngått 
oppsigelser ved å redusere arbeidstiden. 
 Utover i 2010 venter NAV at ledigheten vil fortsette å 
øke, men i et lavere tempo enn hva som var tilfellet i 2009. 
Ettersom veksten i norsk økonomi antas å ta seg svakt opp 
gjennom 2011, vil dette gi grobunn for en svak sysselset-
tingsvekst i 2011. Siden også arbeidsstyrken er ventet å 
øke, vil imidlertid ikke sysselsettingsveksten være tilstrek-
kelig for å få ledigheten ned. Den registrerte ledigheten vil 
dermed være uendret i forhold til inneværende år og 
utgjøre 3,1 prosent av arbeidsstyrken i 2010 og 2011. 
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Tabell 1: 
NAvs vurdering av gjennomsnittlige antall helt arbeidsledige i 2010 og 2011.  Faktiske tall for 2008 og 2009.

	 2008	 2009	 2010			 2011

Registrerte helt arbeidsledige(personer) 42 570 70 440 80 000 80 000
Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 1,7 % 2,7 % 3,1 % 3,1 %
Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 2,6 % 3,2 % 3,7 % 3,6 %

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

	 	 2008	 2009	 2010	 2011

Arbeidsstyrke (AKU) 80 000 4 000 3 000 15 000
Sysselsetting (AKU) 76 000 -11 000 -10 000 15 000
Arbeidsledige (AKU definisjon) 4 000 15 000 13 000 0
Registrerte helt arbeidsledige -3 500 27 900 9 000 0

// Utviklingen på arbeidsmarkedet // Arbeid og velferd Nr 1 // 2010

Kilde: NAV
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Nedgangskonjunkturen til nå –  
hva skiller denne fra de forrige?
AV: JohANNeS SørBø og JørN hANdAl

SAMMENDRAG

Vi har i denne artikkelen sett på utviklingen på arbeidsmarkedet i de tre siste nedgangskonjunkturene. Ledigheten har nå 
omtrent doblet seg siden den begynte å stige i april 2008. Veksten i ledigheten har vært langt sterkere enn den var i forrige 
nedgangskonjunktur fra 2001 til 2003. Fra våren 2008 til våren 2009 steg også ledigheten raskere enn det som var  
tilfellet da ledigheten begynte å øke i 1987, men kraftig politikkrespons både i Norge og internasjonalt har medvirket til 
at veksten i ledigheten nå har flatet ut. Samlet sett var det under nedgangskonjunkturen som startet i 1987 at ledigheten 
steg klart mest i løpet av de første to årene. 
 Både i dagens nedgangskonjunktur og i den på slutten av åttitallet har veksten i ledigheten vært spesielt sterk innen 
bygge- og anleggsnæringen og deler av industrien. Dette har ført til at ledigheten har økt langt mer for menn enn for 
kvinner i begge disse periodene. Fra 2001 til 2003 så vi imidlertid at ledigheten steg mest for yrker som krever høyere 
utdanning, slik som ledere, ingeniør- og ikt-fag, akademiske yrker og undervisningsyrker. Dette gjør at den forrige  
nedgangskonjunkturen skiller seg en del fra dagens og den på slutten av åttitallet, blant annet ved at det ikke var så stor 
forskjell i utviklingen i ledigheten for kvinner og menn.
 Dagens ledighetsnivå er betydelig lavere enn det var i 2003. Dette må sees i sammenheng med at Norge hadde meget 
lav ledighet da nåværende nedgangskonjunktur startet våren 2008. Den klart høyeste ledigheten opplevde vi imidlertid i 
1993. Den gang var også tiltaksnivået betydelig høyere enn under de to siste nedgangskonjunkturene. 
 Yrkesdeltakelsen falt under alle de tre nedgangskonjunkturene. Mest går den ned for ungdom mellom 16 og 24 år. Dette 
henger sammen med at denne gruppen i større grad vil velge å gå på skole og studere når det er vanskelig å få jobb. Blant 
de eldste arbeidstakerne falt yrkesdeltakelsen på slutten av åttitallet, mens den økte i nedgangskonjunkturen på starten 
av 2000-tallet. Også under dagens nedgangskonjunktur har yrkesdeltakelsen falt noe for de over 55 år, mens den har 
steget for de over 65 år.
 De tre siste nedgangskonjunkturene har alle hatt ulike årsaker og ulik utvikling. I dag er det spesielt høye offentlige 
underskudd og høy statsgjeld i mange land som skaper usikkerhet rundt den videre utviklingen. Vil vi få en ny periode med 
kraftig vekst i ledigheten og fall i sysselsettingen når disse landene må kutte i de offentlige budsjettene, eller er vi nå 
ferdig med det verste? I og med at situasjonen i dag er annerledes enn under de to forrige nedgangskonjunkturene, er det 
vanskelig å forutse hva som vil skje videre basert på hvordan utviklingen var under de forrige nedgangskonjunkturene.

synke i 2007 og har fortsatt å falle siden den gang. Norges 
Bank satte opp renten gjennom 2007, samtidig som uro på 
de amerikanske finansmarkedene økte rentedifferansen 
mellom Norges Banks styringsrente og bankenes utlåns-
rente. Dette la en demper på privat konsum, som begynte å 
falle i starten av 2008. USA var også på vei inn i en  
nedgangskonjunktur, og det var stor usikkerhet knyttet til 
utviklingen på de amerikanske finansmarkedene. Samtidig 
var de norske oljeinvesteringene og investeringsanslagene 

INNLEDNING

Det er nå om lag to år siden Norge gikk inn i en kraftig 
konjunkturnedgang. 2007 ble et svært godt år for norsk 
økonomi, med den høyeste veksten i bruttonasjonal- 
produktet for Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge) 
siden 1985. Ved inngangen til 2008 var det likevel noen 
indikatorer som pekte i retning av en ny nedgangs- 
konjunktur. Boligprisene nådde en topp i august 2007 og 
begynte så å falle. Boliginvesteringene begynte også å 
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for industrien fortsatt svært høye. Samlet gjorde dette at de 
fleste prognoser ved utgangen av 2007 tilsa at vi var på vei 
inn i en moderat nedgangskonjunktur, og at arbeids- 
ledigheten etter hvert ville begynne å øke noe.
 Da den internasjonale finanskrisen brøt ut i september 
2008, var vi altså allerede på vei inn i en nedgangs- 
konjunktur. Innen bygge- og anleggsyrker var arbeids-
ledigheten høyere enn ett år tidligere og i sterk vekst. Også 
innen industriyrker var arbeidsledigheten stigende, og den 
samlede ledigheten hadde økt noe etter å ha vært på sitt 
laveste nivå i april samme år. Med finanskrisen kom det 
umiddelbart et markert skifte på arbeidsmarkedet. Veksten 
i ledigheten gikk da fra å ha vært på om lag 800 personer i 
måneden fra april til august, til å bli på om lag 4 000  
personer i måneden fra oktober 2008 til april 2009, justert 
for normale sesongsvingninger. Det sterke omslaget kom 
blant annet av kredittørke og dyrere lån for både banker, 
bedrifter og privatpersoner. Stor usikkerhet om framtiden 
gjorde også at husholdningene valgte å øke sin sparing og 
redusere konsumet, mens fallende råvarepriser og  
internasjonal etterspørsel rammet eksportindustrien. 
 Det kraftige omslaget i norsk økonomi og den økte 
ledigheten førte til en sterk politikkrespons. Norges Bank 
satte gjentatte ganger ned renten, og i løpet av syv  
måneder ble renten redusert fra 5,75 prosent til 1,25  
prosent. Det ble også iverksatt flere tiltak for å bedre  
bankenes likviditet, mens regjeringen valgte å føre en 
langt mer ekspansiv finanspolitikk, for på den måten å  
stimulere norsk økonomi. Den ekspansive politikken har 
utover i 2009 hatt klar effekt på norsk økonomi. Den lave 
renten har bidratt til at vi igjen har fått vekst i det privat 
konsumet og boligprisene, mens finanspolitikken blant 
annet har bidratt til at aktiviteten innen bygge- og anleggs-
næringen har vært høyere enn det som ellers ville vært til-
fellet. Samtidig har det blitt ført svært ekspansiv politikk 
også internasjonalt, noe som har bidratt til å dempe ned-
gangen i verdensøkonomien. Utover i 2009 har dermed 
veksten i ledigheten dempet seg, og ved inngangen til 
2010 er optimismen i norsk økonomi større enn det som 
var tilfellet for ett år siden, selv om det spesielt innen deler 
av industrien fortsatt er store utfordringer og stor usikkerhet.
 Vi vil i denne artikkelen se nærmere på utviklingen på 
arbeidsmarkedet så langt i denne nedgangskonjunkturen, 
og sammenligne med hva som skjedde under de to forrige 
nedgangskonjunkturene.

 
DoBLING Av ARBEIDSLEDIGhEtEN

Det vil normalt ta noe tid fra økonomien går inn i en  
nedgangskonjunktur til arbeidsledigheten begynner å 
stige. Dagens nedgangskonjunktur startet omtrent ved års-
skiftet 2007/08, mens arbeidsledigheten nådde sitt laveste 

nivå i april 2008. Også ved årtusenskiftet var Norge på vei 
inn i en nedgangskonjunktur. Veksten i BNP var svak både 
i år 2000 og årene etterpå, mens arbeidsledigheten var 
relativt stabil fra høsten 1998 fram til sommeren 2001. Fra 
juni 2001 begynte imidlertid arbeidsledigheten å stige 
jevnt, noe den fortsatte med fram til årsskiftet 2003/04. Vi 
har i denne artikkelen i tillegg sett på den kraftige  
nedgangskonjunkturen som begynte på slutten av åttitallet. 
Den gangen begynte ledigheten å stige sommeren 1987, 
kort tid etter konjunkturtoppen tidligere det samme året. 
 I figur 1 ser vi utviklingen i antall helt ledige de første 
22 månedene etter at arbeidsledigheten begynte å stige i de 
tre nedgangskonjunkturene, justert for normale sesongs-
vingninger. Vi ser at ledigheten i utgangspunktet var klart 
høyest i juni 2001, da det var om lag 62 000 registerte helt 
ledige. I april 2008 var det om lag 38 000 helt ledige, mens 
det i juli 1987 var om lag 32 000 helt ledige. Etter 22 
måneder er forskjellen i ledigheten langt mindre. I 1987–
89 ble det mer enn 58 000 flere helt ledige i løpet av denne 
perioden, mens økningen i 2001–2003 var på 28 000. 
Under dagens nedgangskonjunktur ble det 38 000 flere 
helt ledige i løpet av disse 22 månedene. 
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Figur 1: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige de  
første 22 månedene med vekst i ledigheten i de tre 
nedgangskonjunkturene. Sesongjusterte tall.

Kilde: NAV
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 Dersom vi indekserer ledigheten slik at den er satt til å 
være lik 100 i den første måneden i alle de tre nedgangs-
konjunkturene, blir det enklere å sammenligne veksten i 
ledigheten i de tre konjunkturnedgangene med hverandre. 
Dette er gjort i figur 2. Det betyr at en økning fra 100 til 
150 i figuren tilsvarer en økning i ledigheten på 50 prosent. 
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Siden det var flere ledige i utgangspunktet i 2001 vil en 
økning på 50 prosent utgjøre flere personer enn en like stor 
økning på en av de to andre grafene. 

konjunkturnedgang steg ledigheten noe raskere enn det 
som var tilfellet den gang. Ledigheten har imidlertid steget 
langt mer i denne konjunkturnedgangen enn det som var 
tilfellet i perioden 2001-2003, både i prosent og i antall 
personer.
 Normalt vil en nedgangskonjunktur med økende 
arbeidsledighet føre til at det blir opprettet flere tiltaks-
plasser til arbeidsmarkedstiltak, noe som også skjedde i 
2009. Dersom vi inkluderer personer på arbeidsmarkeds-
tiltak i tillegg til de helt ledige, blir bildet likevel mer eller 
mindre identisk med det vi ser ved utelukkende å se på den 
sistnevnte gruppen. Også summen av helt ledige og  
ordinære tiltaksdeltakere har nesten doblet seg så langt i 
denne nedgangskonjunkturen. I perioden fra 1987 til 1989 
skjedde det imidlertid en enda sterkere tiltaksopptrapping 
enn det som har vært tilfellet nå. 22 måneder etter at ledig-
heten begynte å stige var det den gang nesten tre ganger så 
mange som var ledige eller på tiltak enn da ledigheten 
begynte å øke. Veksten var likevel kraftigere det første året 
i dagens nedgangskonjunktur, selv når vi tar med antall 
tiltaksdeltakere, enn det som var tilfellet den gang. 

Ulik politikkrespons
De tre nedgangskonjunkturene vi her ser på, har alle ulike 
årsaker og forløp og har blitt møtt med svært ulik politikk-
respons. 
 I løpet av 1986 falt oljeprisen dramatisk. Dette førte til et 
fall i oljeinvesteringene, og gjorde også at vi fikk en kraftig 
innstramming av finanspolitikken. Samtidig hadde hus-
holdningene bygget opp stor gjeld de foregående årene, og 
når vi så fikk en sterk økning i realrenten resulterte dette i 
redusert privat konsum, fallende boligpriser og reduserte 
boliginvesteringer. På slutten av åttitallet hadde vi altså både 
økende realrente og en innstramming av finans- 
politikken, noe som bidro til å forsterke den negative  
utviklingen i økonomien.
 På slutten av 1990-tallet bygget det seg opp en boble på 
aksjemarkedene i Norge og internasjonalt, IT-boblen. Da 
denne sprakk gikk både norsk og internasjonal økonomi inn 
i en lavkonjunktur. I tillegg utviklet oljeinvesteringene seg 
svakt ved starten av årtusenet, noe som også bidro til  
nedgangskonjunkturen i Norge. Vi hadde i tillegg hatt flere 
år med høy lønnsvekst, og mens andre land satte ned renten 
førte faren for økt inflasjon til at Norges Bank satte opp  
renten med et halvt prosentpoeng i 2002. Den store rente-
forskjellen mot utlandet resulterte i at kronen styrket seg 
kraftig fra 2000 til starten av 2003, noe som gikk spesielt 
utover den eksportrettede industrien her hjemme. 
  Mens dagens nedgangskonjunktur har blitt møtt med 
sterk motkonjunkturpolitikk, både i form av rente- 
nedsettelser og ekspansiv finanspolitikk, var altså dette ikke 
tilfellet ved de to forrige nedgangskonjunkturene. Uten den 
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Figur 2: 
Utviklingen i antall registerte helt ledige de første 
22 månedene med vekst i ledigheten i de siste tre 
nedgangskonjunkturene. Sesongjusterte tall. 
Indeksert, Første måned = 100. 

Kilde: NAV

 Vi ser at siden ledigheten begynte å stige i april 2008 har 
det blitt dobbelt så mange helt ledige i denne nedgangs-
konjunkturen. Veksten var klart sterkest de første 12  
månedene, altså fram til april 2009, mens den har flatet ut 
etter dette. Vi ser også at i løpet av de første seks  
månedene ledigheten økte, har utviklingen vært svært lik i 
de to siste nedgangskonjunkturene. I 2001 flatet imidlertid 
ledigheten ut etter seks måneder, før den igjen begynte å 
stige. I denne nedgangskonjunkturen inntraff den  
internasjonale finanskrisen etter seks måneder og veksten i 
ledigheten tiltok dermed kraftig. 
 Det første året i dagens nedgangskonjunktur økte  
ledigheten med mer enn 76 prosent. Dette er mer enn det 
som var tilfellet etter de første tolv månedene med vekst i 
ledigheten i de to forrige nedgangskonjunkturene. I de  
første tolv månedene med økende ledighet i 2001–02 økte 
ledigheten med 17 prosent, mens den økte med 55 prosent 
i tilsvarende periode i 1987–88. I alle nedgangs- 
konjunkturer er det perioder hvor veksten i ledigheten 
stopper opp. I 1988 holdt ledigheten seg stabil etter 10 
måneder med vekst, før det igjen ble en svært kraftig vekst 
i ledigheten fire måneder senere. Samlet ser vi at i løpet av 
de første knappe to årene med stigende ledighet steg ledig-
heten klart mest i 1987-89, men i det første året av dagens 
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ekspansive politikken som har blitt ført det siste halvannet 
året, ville økningen i arbeidsledigheten vært sterkere enn det 
som har vært tilfelle. Vi ville antagelig ikke fått den utflatin-
gen vi ser i figur 2 så tidlig som vi gjorde, og utviklingen i 
ledigheten ville trolig lignet mer på utviklingen i 1987–1989.

hvEM hAR BLItt ARBEIDSLEDIGE?

Ettersom de tre konjunkturnedgangene har hatt ulike  
årsaker og blitt møtt med ulik politikkrespons, vil det også 
kunne være ulikt hvilke grupper som har blitt rammet av 
arbeidsledighet i de tre periodene. Vi vil her se litt  
nærmere på hvem som har blitt ledige, hvilken yrkes- 
bakgrunn de har. Er det menn eller kvinner, unge eller 
eldre arbeidstakere, som i størst grad har blitt arbeidsledig?

Størst svingninger i ledigheten innen bygge- 
og anleggsyrker og industri
Ulike næringer vil normalt rammes ulikt av konjunktur-
syklusene. Næringer som bygg og anlegg og industri er 
konjunktursensitive og vil ha større variasjon i produksjon 
og sysselsetting enn andre næringer. Offentlig sektor er 
derimot mindre følsom for konjunkturene, og vil ha en mer 
stabil utvikling. I figur 3 ser vi hvordan veksten i syssel-
settingen har vært de siste 20 årene innen noen utvalgte 
næringer og totalt. Her ser vi at særlig innen bygge- og 
anleggsnæringen og industrien svinger sysselsettingen 
med konjunkturene. I nedgangskonjunkturer har disse 
næringene ett større fall i sysselsettingen enn de andre 
næringene, og i oppgangskonjunkturer er veksten større. 
Særlig gjelder dette bygge- og anleggsnæringen.
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Figur 3: 
prosentvis vekst i antall lønnstakere og selvstendig 
næringsdrivende i utvalgte næringer. 1988–2008. 
Nasjonalregnskapet.
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 Dette skulle tilsi at det også er personer med bakgrunn 
fra bygge- og anleggsnæringen og industrien som i størst 
grad blir arbeidsledige i nedgangskonjunkturer, og at det 
er blant disse yrkesgruppene ledigheten øker mest. Dette 
var også tilfellet både på slutten av åttitallet og i dagens 
nedgangskonjunktur. Etter at ledigheten begynte å stige i 
april 2008, har det blitt mer enn tre ganger så mange ledige 
innen bygge- og anleggsarbeid (figur 5), og ved utgangen 
av januar i år var det 13 700 helt ledige (7,0 % av arbeids-
styrken). Også for industriarbeidere har arbeidsledigheten 
mer enn doblet seg i løpet av denne perioden, og det var  
11 600 helt ledige (5,2 %) ved utgangen av januar. 
 Også på slutten av åttitallet var det for disse to yrkes-
gruppene at ledigheten steg mest. Både i 1986 og 1987 var 
det til sammen 11 100 helt ledige fra disse to yrkes- 
gruppene. Men fra 1987 til 1988 ble det 8 300 (73 %) flere 
ledige, og veksten fortsatte fram til 1992 innen bygge- og 
anleggsarbeid og fram til 1993 innen industriarbeid. Da 
var det henholdsvis 13 500 helt ledige bygge- og anleggs-
arbeidere og 29 400 helt ledige industriarbeidere. At  
ledigheten økte og sysselsettingen falt i disse næringene,  
henger sammen med at boligprisene og bolig- 
investeringene gikk ned i begge periodene, samt at vi fikk 
en redusert etterspørsel fra utlandet rettet mot norsk 
eksportindustri. På slutten av åttitallet falt i tillegg olje-
investeringene, mens det under dagens nedgangskonjunktur 
har vært problemer på finansmarkedene.
 Både i nedgangskonjunkturen som startet i 1987 og i 
dagens nedgangskonjunktur var det innen yrkesgruppene 
bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid at ledigheten 
begynte å stige først, men etter hvert begynte ledigheten 
også å stige for andre yrkesgrupper. Fra 1988 til 1989 ble 
ledigheten mer enn doblet innen både administrasjons-
arbeid1, humanistisk arbeid, kontorarbeid og handels-
arbeid. Under dagens nedgangskonjunktur er det innen 
ingeniør- og ikt-fag og for ledere i privat sektor at arbeids-
ledigheten har økt mest det siste året. Under begge disse 
nedgangskonjunkturene er altså mønsteret at ledigheten 
først øker for ufaglærte og faglærte innen bygge- og 
anleggsyrker og industriyrker, mens yrker med høyere 
utdanning opplever økt ledighet noe senere i konjunktur-
forløpet. Men selv om ledigheten etter hvert øker mer for 
yrker med høyere utdanning, har bygge- og anleggsyrker 
og industriarbeid et høyere arbeidsledighetsnivå gjennom 
hele konjunkturforløpet enn andre yrker.
 Perioden 2001–2003 skiller seg imidlertid litt ut fra de 
to andre periodene. I figur 4 ser vi at ledigheten den gang 
økte mest for personer med høyere utdanning, som ledere, 

1	 	Yrkesinndelingen	på	1980-tallet	var	ikke	den	samme	som	vi	bruker	i	dag.	
Personer	som	den	gang	var	klassifisert	under	handelsarbeid	kan	i	dag	for	
eksempel	være	under	butikk-	og	salgsarbeid,	administrasjon	kan	delvis	være	
under	akademiske	yrker,	delvis	under	ledere	osv.	
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ingeniør- og ikt-fag og akademiske yrker, mens økningen 
var mindre innen både bygge- og anleggsyrker og 
industriyrker. Dette hang sammen med at nedgangs- 
konjunkturen startet med en IT-boble som sprakk, hvorpå 
aksjemarkedene falt kraftig. Dette gjorde at det ble færre 
jobber for ingeniører og ikt-fag, men også yrker som sivil-
økonomer opplevde tøffere konkurranse om jobbene i 
denne perioden. Det var likevel innen industriarbeid at 
veksten var størst i antall personer, fulgt av kontorarbeid 
og bygge- og anleggsarbeid. Det var også innen industri-
arbeid ledigheten var høyest i forrige nedgangskonjunktur. 
Innen industrien var ledigheten likevel lavere i april 2002 
enn den var i juni 2001, justert for vanlige sesongvariasjo-
ner. I juni samme år hevet imidlertid Norges Bank renten, 
noe som førte til en styrking av kronekursen og dermed 
svekket konkurranseevne for de eksportorienterte  
bedriftene. Dette bidro til at ledigheten begynte å øke 
innen industrien.  
 I figur 3 ser vi at sysselsettingen innen industrien falt 
hvert år fra 1999 til 2004, og i årene fra 2001 til 2003 falt 
sysselsettingen med 17 000 personer i følge Nasjonal-
regnskapet. Arbeidsledigheten blant industriarbeidere steg 
likevel langt mindre, det var om lag 4 000 flere helt ledige 
med denne yrkesbakgrunnen i 2003 enn i 2001. Dette kan 
tyde på at en del av dem som mistet jobben innen  
industrien i denne perioden forsvant helt ut av arbeids-
markedet, og for eksempel gikk av med AFP eller ble 
uføre. Også under de andre nedgangskonjunkturene  
synker sysselsettingen mer enn ledigheten stiger, noe som 
altså betyr at yrkesdeltakelsen faller. 
 Det er også verdt å legge merke til at undervisnings-
yrker den gang var blant de fem yrkesgruppene med  
høyest vekst i ledigheten, mens de i dagens nedgangs- 
konjunktur er den gruppen med klart lavest vekst i ledig-
heten. Dette kan ha sammenheng med at når ingeniører, 
siviløkonomer og andre grupper med høy utdanning slet 
med å få jobb i privat sektor begynte også disse å søke på 
undervisningsstillinger og andre stillinger i offentlig  
sektor. Det ble dermed større konkurranse om disse  
jobbene, noe som ga økt ledighet. Undervisningsyrker var 
likevel, den gang som nå, blant yrkene med lavest ledighet.
 Et annet forhold som skiller dagens nedgangskonjunk-
tur fra de to forrige, er at vi i årene før ledigheten begynte 
å stige hadde høy arbeidsinnvandring. I årene etter EU-
utvidelsen i 2004, opplevde vi en svært kraftig vekst i 
arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene, og da særlig 
Polen. Disse begynte i stor grad å jobbe innen bygge- og 
anleggsnæringen og industrien. Med konjunkturskiftet har 
vi også fått et skifte i arbeidsinnvandringen, som nå er 
lavere enn den var mot slutten av høykonjunkturen. I og 
med at arbeidsinnvandrerne har kort ansiennitet vil disse i 
stor grad bli rammet av det reduserte behovet for arbeids-
kraft. Vi ser også at det har vært en kraftig vekst i arbeids-
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Figur 4: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige etter 
yrkesbakgrunn, juni 2001–mars 2003.  
Utvalgte yrker. Sesongjusterte tall.  
Indeksert, juni 2001 = 100. 

Figur 5: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige etter 
yrkesbakgrunn, april 2008-januar 2010. Utvalgte 
yrker. Sesongjusterte tall. Indeksert, april 2008 = 
100. 

Kilde: NAV

Kilde: NAV

ledigheten for disse gruppene. Mange av arbeids- 
innvandrerne som har mistet jobben vil likevel velge å 
reise tilbake til sitt hjemland, spesielt dersom de ikke har 
opparbeidet seg rett til dagpenger i Norge. Dette kan ha 
gjort at ledigheten ikke har økt like mye under dagens  
nedgangskonjunktur som den ellers ville gjort, siden en 
del av de som blir ledige reiser ut av landet. Spesielt innen 
bygge- og anleggsyrker og industriyrker kunne dermed 
ledigheten ha økt mer dersom det hadde vært færre arbeids-
innvandrere blant dem som mistet jobben.
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prosent i januar 2008 til 31 prosent i januar i år. I 2001 til 
2003 var derimot veksten i ledigheten forholdsvis lik for 
de mellom 20 og 60 år. Det ser altså ut til at i de to  
kraftigste nedgangskonjunkturene der ledigheten har  
steget mest, har dette slått sterkest ut for de unge arbeids-
søkerne. I disse konjunkturnedgangene har også ledig-
heten steget mer for menn enn for kvinner. 

UtvIkLINGEN I yRkESDELtAkELSEN

Yrkesdeltakelsen varier i stor grad med konjunkturene.  
I perioder med stigende arbeidsledighet faller yrkes- 
deltakelsen, mens den stiger i perioder med fallende 
arbeidsledighet (figur 6). Dette henger sammen med at i 
perioder med synkende ledighet vil flere se at det er mulig-
heter for å få seg en jobb, og dermed bli en del av arbeids-
styrken. Flere unge vil også velge å jobbe i stedet for å 
studere, og flere vil kunne kombinere arbeid og studier. 
Når arbeidsledigheten er økende vil dette være  
vanskeligere. Med høy arbeidsledighet og lave syssel- 
settingsbehov kan man også tenke seg at det vil være større 
press på eldre arbeidstakere for å gå av med pensjon når 
bedrifter må nedbemanne, slik at yngre arbeidstakere i 
bedriften får beholde jobben. Vi vil nå se nærmere på hvem 
det er som trekker seg ut av arbeidsstyrken i nedgangs-
konjunkturene, og hvem som i mindre grad blir påvirket.

Størst økning for menn
Under alle de tre nedgangskonjunkturene har ledigheten 
økt mer for menn enn for kvinner. I perioden fra 2001 til 
2003 var imidlertid forskjellen mindre enn i de to andre 
periodene, og fra 2001 til 2002 økte ledigheten mer blant 
kvinner enn blant menn. I 2002 tiltok imidlertid ledighets-
veksten innen industri- og bygge- og anleggsarbeid, og  
dermed økte også ledigheten samlet mer for menn enn for 
kvinner dette året. Som nevnt tidligere, var det i forrige 
nedgangskonjunktur høyt utdannede yrker som hadde 
størst vekst i ledigheten. Innen yrkesgrupper som  
undervisning og akademiske yrker er kvinneandelen høy, 
og når ledigheten den gang steg mye for denne typen yrker 
og mindre innen industriarbeid og bygge- og anleggs-
arbeid, gjorde dette at ledighetsutviklingen for kvinner og 
menn ble forholdsvis jevn.
 Både på slutten av åttitallet og under den nåværende 
nedgangskonjunkturen har det særlig vært innen bygge- 
og anleggsarbeid og industriarbeid at ledigheten har steget 
mye i starten av perioden. Dette har resultert i at ledig-
heten har økt klart mest for menn. Fra 1989 og utover mot 
ledighetstoppen i 1993 var imidlertid veksten forholdsvis 
likt fordelt mellom kvinner og menn, ettersom ledigheten 
da begynte å spre seg til andre typer yrker hvor kvinne-
andelen var høyere. 
 Ser vi på hvilke aldersgrupper som blir arbeidsledige, er 
det først og fremst to aldersgrupper som skiller seg ut.  
De under 20 år og de over 60 år har minst vekst i arbeids-
ledigheten i alle konjunkturnedgangene. Dette er grupper 
som i større grad vil trekke seg helt ut av arbeidsmarkedet 
når arbeidsledigheten øker. De yngste for å gå over i  
utdanning, mens de eldste for eksempel vil velge å gå av 
med AFP. Den yngste gruppen vil i større grad også bli 
prioritert på arbeidsmarkedstiltak dersom de blir arbeids-
ledige, og dermed ikke stå registrert som helt ledige, men 
som ordinære tiltaksdeltakere. 
 De mellom 20 og 30 år har jevnt over høyere arbeids-
ledighet enn de andre aldersgruppene, både i oppgangs- og 
nedgangskonjunkturer. Dette henger blant annet sammen 
med at det er i denne alderen mange blir ferdig utdannet og 
skal inn på arbeidsmarkedet, og det kan da ta noe tid å få 
sin første jobb. Samtidig vil ungdom med kort arbeids-
erfaring ofte være blant de første som må gå ved  
eventuelle nedbemanninger. Nedgangskonjunkturen på 
slutten av åttitallet rammet også denne gruppen svært 
hardt. I 1987 var 36 prosent av de helt ledige mellom 20 og 
30 år, mens dette gjaldt hele 40 prosent av de helt ledige i 
1993, da ledigheten var på sitt høyeste. I tillegg er dette en 
gruppe som prioriteres til arbeidsmarkedstiltak, og nesten 
halvparten av de 57 300 ordinære tiltaksdeltakerne i 1993 
var mellom 20 og 30 år. 
 Også i dagens nedgangskonjunktur har andelen av de 
helt ledige som er mellom 20 og 30 år gått noe opp, fra 28 
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Figur 6: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen og den registerte 
arbeidsledigheten. 1984–20092.

Kilde: SSB og NAV

2	 	I	figuren	er	det	ikke	justert	for	brudd	i	AKU	i	2006,	da	15-åringer	ble	
tatt	inn	i	AKU	og	det	ble	gjort	endringer	i	aldersdefinisjonen.	Nedgan-
gen	i	yrkesdeltakelsen	fra	2005	til	2006	kommer	reelt	sett	av	brudd	i	
statistikken.	Det	er	heller	ikke	justert	for	brudd	i	ledighetsstatistikken	i	
1999,	som	ga	en	fiktiv	vekst	i	antall	helt	ledige	på	ca	syv	prosent.
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frekvensen på 2,1 prosentpoeng fra 1987 til 1990.  
Størst betydning fikk det svekkete arbeidsmarkedet for de 
yngste aldersgruppene. Nedgangskonjunkturen medførte 
at yrkesfrekvensen for kvinner mellom 16 og 24 år ble 
redusert med 6,1 prosentpoeng, mens den for menn i 
samme aldergruppe gikk ned med 4,6 prosentpoeng.  
Konjunkturomslaget bidro også til at den nedadgående 
trenden for menn mellom 55 og 74 år ble forsterket.  

tilbakeslaget 2001–2003 
I 2001 begynte arbeidsledigheten å øke etter å ha vært  
relativ stabil i de foregående årene. Fra figur 9 og 10 ser vi 
at det svekkete arbeidsmarkedet også i denne nedgangs-
konjunkturen særlig virket inn på de unges yrkesdelta-
kelse. Effekten ser imidlertid ut til å ha vært ulik for menn 
og kvinner. For menn mellom 16 og 24 år gikk yrkes- 
frekvensen ned med 5,5 prosentpoeng i perioden fra 2000 
til 2004.  
 For kvinner i samme aldersgruppe gikk den derimot opp 
fra 2001 til 2002, til tross for at ledigheten økte. I perioden 
fra 2002 til 2004 falt imidlertid yrkesdeltakelsen også for 
denne gruppen, og samlet gikk den dermed ned med 0,4 
prosentpoeng fra 2000 til 2004. At yrkesdeltakelsen falt 
langt mer for unge menn enn for unge kvinner i denne 
perioden, har trolig sammenheng med at mange menn i 
denne alderen jobber i industrien hvor sysselsettingen falt 
markert i disse årene. Kvinner i alderen 16 til 24 år jobber 
i større grad innen for eksempel undervisning eller helse- 
og sosiale tjenester hvor sysselsettingen steg gjennom hele 
denne nedgangskonjunkturen. 
 Yrkesdeltakelsen for de mellom 55 og 74 år har siden 
midten av 90-tallet vist en stigende trend. Den stigende 
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Figur 7: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen for menn i ulike 
aldersgrupper. 1984–1990. 

Figur 8: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen for kvinner i ulike 
aldersgrupper. 1984–1990. 

Figur 9: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen for menn i ulike 
aldersgrupper. 1998–2004. 

Kilde: SSB

Kilde: SSB Kilde: SSB

Nedgang i yrkesdeltakelsen på slutten av 
80-tallet 
Det kraftige konjunkturomslaget i norsk økonomi i  
1987–1988 førte til en reduksjon i yrkesdeltakelsen for 
samtlige aldersgrupper uavhengig av kjønn, se figur 7 og 
8. Høykonjunkturen i årene før dette konjunkturomslaget 
førte til at en stadig større andel av befolkningen ble yrkes-
aktive. Særlig gjaldt dette kvinner, mens menn mellom 55 
og 74 år hadde en nedgang i yrkesdeltakelsen i denne  
perioden. 
 Den kraftige ledighetsveksten i norsk økonomi gjennom 
slutten av 80-tallet ga en reduksjon i den samlete yrkes-
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Figur 10: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen for kvinner i ulike 
aldersgrupper. 1998–2004. 

Figur 11: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen for menn i ulike 
aldersgrupper. 2006–2009.

Figur 12: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen for kvinner i ulike 
aldersgrupper. 2006–2009.
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arbeidsledigheten i 2001 og 2002 ser ikke ut til å ha ført til 
at denne trenden ble brutt. Tvert imot fikk man i årene fra 
2000 til 2004 en økning i yrkesfrekvensen for kvinner og 
menn på henholdsvis 4,6 og 4 prosentpoeng. At yrkes- 
deltakelsen økte såpass mye i disse årene må ses i  
sammenheng med at de store fødselskullene fra 1944 og 
årene etter ble 55 år i denne perioden. Dette betyr at alders-
gruppen 55-74 år samlet sett ble yngre, ved at en større 
andel av gruppen var under 60 år. Ettersom yrkes- 
deltakelsen er synkende med alderen, vil dette trekke opp 
den samlede yrkesdeltakelsen for de mellom 55 og 74 år.  
I tillegg er også utdanningsnivået økende i denne alders-
gruppen, noe som også bidrar til høyere yrkesdeltakelse.
 For både kvinner og menn mellom 25 og 54 år ble 
yrkesfrekvensen redusert i årene med stigende ledighet, 
men ikke like mye som for de yngste. Totalt gikk yrkes-
deltakelsen ned med 0,8 prosentpoeng i perioden fra 2000 
til 2004, og 72,6 prosent av de mellom 16 og 74 år var 
dermed i arbeidsstyrken i 2004. 

Redusert yrkesdeltakelse også under dagens 
nedgangskonjunktur
Etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut høsten 2008 
steg ledigheten svært raskt, og det var i 2009 i gjennom-
snitt 28 000 flere helt ledige enn det var i 2008. Også i 
denne konjunkturnedgangen har den økte arbeidsledig-
heten påvirket yrkesdeltakelsen, og nedgangen har vært 
størst for menn. Dette henger sammen med at det i likhet 
med nedgangskonjunkturen på slutten av åttitallet, er 
innen bygge- og anleggsnæringen og industrien at syssel-
settingen har falt kraftigst og ledigheten har økt mest. 

Blant menn var nedgangen i yrkesfrekvensen fra 2008 til 
2009 på 1,5 prosentpoeng, mens den for kvinner var på 0,9 
prosentpoeng. 
 For både menn og kvinner er det de yngste som har hatt 
den sterkeste reduksjonen i yrkesfrekvensen, med en ned-
gang på 4,1 prosent samlet sett. Den stigende yrkesfre-
kvensen blant kvinner i de eldste aldersgruppene ser også 
ut til å ha stoppet opp i 2009. Etter å ha økt med 2,5  
prosentpoeng fra 2006 til 2008 gikk yrkesdeltakelsen i 
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denne gruppen ned med 0,2 prosentpoeng i 2009. Det var 
kvinner mellom 55 og 59 år som stod for denne ned- 
gangen. Blant både menn og kvinner fra 65 til 74 år økte 
yrkesfrekvensen fra 2008 til 2009. Noe av økningen i 
yrkesfrekvens skyldes den demografiske sammen- 
setningen av denne aldersgruppen. Antallet i de yngste  
kohortene øker og utgjør dermed en større andel av  
gruppen, samtidig som disse har en høyere yrkesdeltakelse 
enn de eldste i aldersgruppen.

hvA Nå?

Nedgangskonjunkturen som startet på slutten av åttitallet 
ble langvarig og ledigheten steg helt fram til 1993. Da var 
det i gjennomsnitt 118 100 registrerte helt ledige, og i  
tillegg 5 200 ordinære tiltaksdeltakere. Dette var den høy-
este ledigheten vi har hatt i Norge etter 2. verdenskrig. Den 
gang steg altså arbeidsledigheten seks år på rad, og yrkes-
deltakelsen falt fra 71,3 prosent i 1987 til 68,2  
prosent i 1993. Selv om vi etter denne konjunktur- 
nedgangen gikk inn i en langvarig konjunkturoppgang 
som varte i nesten 10 år, ble aldri arbeidsledigheten like 
lav som den var i 1987. Derimot var yrkesdeltakelsen på et 
høyere nivå allerede i 1997, både fordi vi hadde en jevn og 
sterk vekst i yrkesdeltakelsen blant kvinner, men også 
fordi yrkesdeltakelsen steg med mer enn tre prosentpoeng 
for menn i løpet av disse fire årene.
 Nedgangskonjunkturen på starten av 2000-tallet var 
langt svakere, og ledigheten steg mindre og over en  
kortere periode. Etter to år med vekst i ledigheten fra 2001 
til 2003, nådde ledigheten sitt høyeste nivå med 96 300 
registrerte helt ledige i desember 2003. Mot slutten av 
2004 begynte ledigheten å falle, og denne utviklingen  
forsterket seg i 2005. Vi gikk deretter inn i en høykonjunk-
tur hvor ledigheten nådde sitt laveste nivå siden 1987, og 
hvor yrkesdeltakelsen i 2008 ble rekordhøy på 73,9  
prosent (AKU). 
 Dagens nedgangskonjunktur har nå vart i om lag to år, 
og ledigheten har også steget nesten like lenge. Dagens 
konjunkturtilbakeslag har vært langt kraftigere enn det 
forrige, både her i Norge og internasjonalt, og det første 
året økte ledigheten enda sterkere enn det som var tilfellet 
i 1987-1988. Sterke økonomiske stimulanser fra ekspansiv 
finans- og rentepolitikk har imidlertid dempet den økono-
miske nedgangen og veksten i ledigheten. I 1987 begynte 
arbeidsledigheten å stige på grunn av at den innenlandske 
etterspørselen falt kraftig og at finanspolitikken samtidig 
ble strammet inn på grunn av fallet i oljeprisen. Det private 
konsumet falt kraftig på grunn av høy realrente kombinert 
med høy gjeld. Internasjonalt var det imidlertid ikke  
nedgangstider enda, og først et par år senere kom det en 
internasjonal nedgangskonjunktur som da bidro til å  

forlenge den norske nedgangskonjunkturen ytterligere. 
Man kan altså på sett og vis si at vi i perioden fra 1987 ble 
truffet av to nedgangskonjunkturer som gikk over i  
hverandre, og at dette bidro til at ledigheten steg hele seks 
år på rad.
 Det er knyttet stor usikkerhet til den videre utviklingen 
i dagens situasjon. Vil det komme en ny bølge med sterk 
ledighetsvekst og fall i sysselsetting og yrkesdeltakelsen, 
eller er vi nå over det verste? Den største usikkerheten 
knytter seg til forhold internasjonalt. Mange land har bygd 
opp en svært stor statsgjeld, og hva vil skje når disse  
landene må kutte i de offentlige budsjettene? Vi har her 
sett at de to forrige nedgangskonjunkturene vi hadde i 
Norge var ulike. Selv om utviklingen i arbeidsledigheten 
under dagens nedgangskonjunktur til å begynne med var 
forholdsvis lik utviklingen i 1987, har politikkresponsen 
vært svært forskjellig, og dette har bidratt til at utviklingen 
på arbeidsmarkedet etter hvert har utviklet seg ulikt i disse 
to periodene. Situasjonen i dag er annerledes enn under de 
to forrige nedgangskonjunkturene, og det er vanskelig å 
dra noen slutning om hvordan utviklingen vil bli framover 
basert på utviklingen under og virkningene av de forrige 
nedgangskonjunkturene i 1987–1993 og 2001–2004.
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økt legemeldt sykefravær etter finanskrisen: 
Flere langvarige sykefravær for menn
AV: JoN Petter NoSSeN

SAMMENDRAG

Sykefraværet økte kraftig blant menn de første kvartalene etter finanskrisen (fra høsten 2008), mens det var en moderat 
stigning blant kvinner. I de tre første kvartalene i 2009 økte det legemeldte sykefravær samlet sett med 9,7 prosent for 
menn i forhold til samme periode i 2008. For kvinner var økningen på 2,9 prosent. Her er sykefraværstilfeller med  
luftveisdiagnoser trukket fra tallene for tredje kvartal, siden vi i denne sammenheng ønsker å holde effekten av  
svineinfluensaen utenfor.
 Hovedforklaringen på økningen i legemeldt sykefravær for menn er en betydelig økning i antall sykefraværstilfeller 
med varighet over 12 uker, og særlig over 26 uker. Selv om denne økningen ikke er større enn 10–12 prosent, får den 
likevel en betydelig effekt på sykefraværsprosenten, fordi langtidsfraværet er så dominerende i forhold til antall tapte 
dagsverk. En sannsynlig konsekvens er økt tilstrømming av menn til andre helserelaterte trygdeytelser. Dette støttes av at 
det også har vært en betydelig økning i antall mannlige arbeidstakere som har brukt opp sykepengerettighetene, og i 
antall menn som mottar rehabiliteringspenger.
 Resultatet står i motsetning til den såkalte sammensetningshypotesen. Ifølge denne hypotesen, som av mange er brukt 
som forklaring på en ofte observert tendens til at sykefraværet synker når ledigheten øker og omvendt, vil en konjunktur-
nedgang føre til redusert sykefravær som følge av endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken. Resultatet tyder 
 imidlertid på at det nå, i en periode med store nedbemanninger, snarere er slik at endringer i sammensetningen av 
arbeidstakerne er forbundet med en midlertidig økning i sykefraværet.
 En mulig forklaring på økningen i langvarige sykefravær for menn kan være at konjunkturnedgangen og  
nedbemanninger gjør det vanskeligere for arbeidstakere som fra før har helseproblemer å fungere i arbeid.
 Når vi ser bort fra luftveisdiagnoser, gikk hyppigheten av legemeldt sykefravær marginalt ned, og særlig for menn har 
det vært en viss nedgang i antall sykefraværstilfeller inntil åtte uker. Dette kan muligens tolkes i tråd med den såkalte 
disiplineringshypotesen, som sier at sykefraværet synker under en konjunkturnedgang fordi høy/økende arbeidsledighet 
virker disiplinerende. Det ser ut til at eventuelle disiplineringseffekter på sykefraværet i Norge vil være beskjedne så lenge 
ledigheten tross alt holder seg på et moderat nivå.
  

INNLEDNING

Formålet med artikkelen er å belyse utviklingen i lege-
meldt sykefravær etter finanskrisen, som utløste en kon-
junkturnedgang med kraftig økning i arbeidsledigheten.  
I denne perioden (omtrent fra høsten 2008) har det vært en 
betydelig økning i sykefraværet. Ut fra tidligere erfaringer 
fra Norge og andre land skulle man imidlertid forvente at 
sykefraværet ville gå ned når ledigheten øker, eventuelt 
med et visst etterslep (Nossen, 2008 og 2009). Det er  
imidlertid også indikasjoner på at antall lange fraværs- 
tilfeller øker i den første fasen av en konjunkturnedgang 
(Nossen og Thune, 2009). Det er derfor ønskelig å vite om 
økningen i sykefraværet hittil i konjunkturnedgangen 
skyldes økning i antall sykefraværstilfeller eller om  

økningen er begrenset til varigheten av sykefraværene. 
Hvis gjennomsnittlig varighet har økt, er det også  
interessant å vite om det gjelder generelt, eller om det kun 
dreier seg om noen relativt få lengre fravær.
 Figur 1 viser utviklingen i legemeldt sykefravær de siste 
årene. Slik dette måles i statistikken – som tapte dagsverk 
i prosent av avtalte dagsverk – økte det fra 6,2 prosent i 
tredje kvartal 2008 til 6,9 prosent i tredje kvartal 20091. 
Dette innebærer en relativ økning på 11 prosent. Noe av 
økningen kan forklares med svineinfluensaen: Diagnose-
gruppen luftveislidelser stod for 30 prosent av veksten i 

1	 	Sykefraværsstatistikk	for	fjerde	kvartal	2009	offentliggjøres	et	par	uker	etter	
at	denne	artikkelen	står	på	trykk.
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2	 	Influensadiagnoser	alene	stod	for	26	prosent	av	veksten.	Siden	resultatet	blir	
omtrent	det	samme	når	alle	luftveislidelser	skilles	ut,	og	dette	er	enklere	i	
praksis,	er	denne	måten	å	justere	på	valgt	her.

3	 	Det	egenmeldte	sykefraværet	økte	i	samme	periode	med	ti	prosent.	Her	
finnes	ingen	fordeling	på	diagnose,	men	økningen	skyldes	antagelig	i	stor	
grad	svineinfluensaen.	Det	finnes	heller	ingen	fordeling	etter	varighet.

tapte dagsverk2. Ser vi bort fra luftveisdiagnoser, var det 
en økning på åtte prosent. Økningen var klart sterkest for 
menn3.
 Selv om sykefraværet økte noe også i tiden før finans-
krisen, ser det ut til å ha vært et slags skifte høsten 2008 
parallelt med den kraftige økningen i arbeidsledigheten.
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Figur 1: 
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dags-
verk, etter kjønn. 1. kvartal 2006–3. kvartal 2009.

Kilde: NAV og SSB

Tabell 1.
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn og sektor. prosentvis endring.

Kilde: NAV og SSB

1.	halvår	2007-2008 1.	halvår	2008-2009 3.	kvartal	2008-2009	
unntatt		

luftveisdiagnoser

1.-3.	kvartal	2008-
2009	unntatt	luftveis-
diagnoser	i	3.	kvartal

I alt 3,1 5,0 8,5 6,1
Kvinner 3,8 1,4 6,4 2,9
Menn 2,0 9,3 10,8 9,7
Statlig forvaltning 2,1 -0,6 6,6 1,6
Fylkeskommunal 
 forvaltning

5,3 0,1 8,2 2,2

Kommunal forvaltning 4,1 -0,4 5,2 1,2
Privat sektor 2,9 7,9 10,1 8,6

 Tabell 1 viser prosentvis endring i legemeldt sykefravær 
sammenlignet med samme periode året før. De to første 
kolonnene viser endringen fra første halvår 2007 til første 
halvår 2008 og fra første halvår 2008 til første halvår 2009, 
altså det siste året før og det første året etter at ledigheten 
begynte å øke (omtales her som året før og etter finans- 
krisen).
 Vi ser at veksten i sykefraværet ikke økte mer enn fra tre 
prosent før finanskrisen til fem prosent etter finanskrisen. 
Men bak dette skjuler det seg en kraftig økning i veksten 
for menn, mens den gikk litt ned for kvinner. Dette  
gjenspeiles i at veksten i sykefraværet i privat sektor (med 
en stor andel mannlige arbeidstakere) økte betydelig, mens 
offentlig sektor (med mange kvinnelige arbeidstakere) 
hadde betydelig nedgang i veksten.
 Den tredje kolonnen i tabell 1 viser endringen fra tredje 
kvartal 2008 til tredje kvartal 2009, og fjerde kolonne viser 
samlet endring fra de tre første kvartalene i 2008 til samme 
periode i 2009. I begge disse kolonnene er det sett bort fra 
luftveisdiagnoser i tredje kvartal (se faktaboks). Vi ser at 
veksten i tredje kvartal 2009 økte i forhold til første halvår 
til tross for at luftveisdiagnoser ikke er inkludert, og mest 
for kvinner og i offentlig sektor. Det er usikkert om dette 
kan ha noen sammenheng med ledighetsutviklingen. 
Alternativt kan det tenkes at svineinfluensaen har bidratt 
til økning også i fravær med andre diagnoser enn  
influensa. Det kan heller ikke utelukkes at økningen  
skyldes tilfeldigheter.
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SykEFRAvæRStILFELLER oG tAptE DAGS-
vERk pER tILFELLE

Indikatorer på hyppighet og varighet
Prosenttallet for (legemeldt) sykefravær i et kvartal 
framkommer ved antall tapte dagsverk i prosent av 
avtalte dagsverk. Det gis også statistikk over antall lege-
meldte sykefraværstilfeller. Ved å benytte oss av dette 
kan vi inndele det legemeldte sykefraværet i to faktorer 
som kan brukes som grove indikatorer på henholdsvis 
sykefraværshyppigheten – justert for sysselsettings- 
endringer – og gjennomsnittlig varighet:

1)  Antall legemeldte sykefraværstilfeller i det aktuelle 
kvartalet per 1000 avtalte dagsverk

2)  Gjennomsnittlig antall tapte dagsverk i det aktuelle 
kvartalet per legemeldt sykefraværstilfelle

Faktor 2 omfatter bare den delen av et sykefraværs- 
tilfelle som faller innenfor det aktuelle kvartalet.  
Dersom sykefraværet er påbegynt i et tidligere kvartal 
og/eller avsluttes i et senere kvartal, medregnes bare den 
delen av varigheten som faller innenfor kvartalet. Det er  
nødvendig å definere faktor 2 slik ettersom hensikten er 
å dekomponere sykefraværet for et gitt kvartal.
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Figur 2: 
Antall legemeldte sykefraværstilfeller i kvartalet 
per 1000 avtalte dagsverk, etter kjønn. 1. kvartal 
2006–3. kvartal 2009.

Figur 3: 
Antall tapte dagsverk i kvartalet per legemeldt 
sykefraværstilfelle, etter kjønn.  
1. kvartal 2006–3. kvartal 2009.

Kilde: NAV og SSB

Kilde: NAV og SSB

Figur 2 viser at det har vært en viss økning i antall syke-
fraværstilfeller per 1000 avtalte dagsverk (se faktaboks) 
det siste året for både kvinner og menn. Gjennomsnittlig 
antall tapte dagsverk per sykefraværstilfelle ser derimot 
ikke ut til å ha økt for kvinner, mens det har økt betydelig 
for menn (figur 3). Tallene for tredje kvartal 2009 er  
imidlertid påvirket av svineinfluensaen, og de fleste  
influensatilfellene er korte. Hvis vi ser bort fra influensa-

tilfeller, vil derfor veksten i antall tilfeller per 1000 avtalte 
dagsverk bli dempet, mens veksten i tapte dagsverk per 
tilfelle vil øke.
 Tabell 2 og 3 viser prosentvise endringer for de to 
 faktorene i forhold til samme periode året før (tilsvarende 
som i tabell 1). Vi ser at antall sykefraværstilfeller per 
1000 avtalte dagsverk var stabilt både rett før og rett etter 
finanskrisen (henholdsvis 1. halvår 2008 og 1. halvår 
2009), med unntak av en nedgang i statlig forvaltning. 
Veksten økte derimot i tredje kvartal, og mest blant  

Sesongvariasjon og influensa
Siden sykefraværet i betydelig grad er preget av faste 
sesongvariasjoner, må analyser av utviklingen over tid 
ta utgangspunkt i tall for samme kvartal hvert år. Det er 
også en del sesongvariasjon som slår ut forskjellig fra 
det ene året til det neste, for eksempel varierer tids- 
punktet for og styrken av influensasesonger og hvilket 
kvartal påsken faller i. Svineinfluensaen slo ut i tallene 
for tredje kvartal 2009, et kvartal da det normalt er svært 
få sykefravær med influensadiagnoser. I artikkelen  
kontrolleres det for disse forholdene ved å slå sammen 
første og annet kvartal til halvårstall slik at betydningen 
av påsken fjernes, og å se bort fra alle luftveisdiagnoser 
i tallene for tredje kvartal hvert år (alternativt kunne man 
sett bort fra bare influensadiagnoser). 
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Tabell 2.
Legemeldte sykefraværstilfeller per 1000 avtalte dagsverk, etter kjønn og sektor. prosentvis endring.

Tabell 3.
tapte dagsverk per legemeldt sykefraværstilfelle, etter kjønn og sektor. prosentvis endring.

Kilde: NAV og SSB

Kilde: NAV og SSB

1.	halvår	2007-2008 1.	halvår	2008-2009 3.	kvartal	2008-2009	
unntatt	luftveis-	

diagnoser

1.-3.	kvartal	2008-2009		
unntatt	luftveisdiagnoser		

i	3.	kvartal
I alt -0,2 0,0 2,7 0,0
Kvinner 0,1 -0,5 3,0 -0,1
Menn -0,7 -0,1 1,7 -0,7
Statlig forvaltning -1,3 -3,5 6,3 -0,7
Fylkeskommunal 
forvaltning

0,6 0,2 6,1 1,6

Kommunal  
forvaltning

0,5 -0,6 3,5 0,0

Privat sektor -0,1 0,6 1,9 -0,1

Note:	Det	tilsynelatende	avviket	mellom	“I	alt”	og	tallene	for	kvinner	og	menn	skyldes	at	kvinneandelen	av	avtalte	dagsverk	økte	fra	2008	til	2009,	slik	at	
“vektingen”	av	prosenttallene	etter	kjønn	ble	endret.	Det	som	framstår	som	avvik	mellom	tallene	i	kolonne	4	sammenlignet	med	kolonne	2	og	3	skyldes	
at	sykefraværstilfeller	som	pågikk	ved	utgangen	av	første	halvår	vil	være	med	som	et	tilfelle	i	både	kolonne	2	og	3,	men	vil	være	regnet	som	ett	tilfelle	i	
kolonne	4.

Jf. note til tabell 2.

1.	halvår		
2007–2008

1.	halvår		
2008–2009

3.	kvartal	2008–2009	
unntatt	

	luftveisdiagnoser

1.-3.	kvartal	2008–2009		
unntatt	luftveisdiagnoser		

i	3.	kvartal
I alt 3,3 5,0 5,7 6,1
Kvinner 3,8 1,9 3,3 3,0
Menn 2,7 9,4 8,9 10,5
Statlig forvaltning 3,5 3,0 0,3 2,3
Fylkeskommunal forvaltning 4,8 -0,1 1,9 0,6
Kommunal forvaltning 3,6 0,2 1,7 1,3
Privat sektor 3,0 7,2 8,1 8,7

kvinner og i offentlig sektor. For de tre kvartalene som  
helhet var det likevel svært stabilt sammenlignet med 
samme periode i 2008 (fjerde kolonne). 
 Av tabell 3 framgår det at tapte dagsverk per legemeldt 
sykefraværstilfelle økte for alle grupper i første halvår året 
før finanskrisen (2008). I samme periode året etter 

finanskrisen (1. halvår 2009) ble veksten redusert for  
kvinner og i offentlig sektor, mens det var en kraftig 
økning for menn og i privat sektor. Tallene for tredje  
kvartal viser stort sett det samme, men veksten økte noe 
blant kvinner.
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 Økningen i legemeldt sykefravær de tre første  
kvartalene i 2009 kan altså forklares med økning i  
gjennomsnittlig antall tapte dagsverk per sykefraværs- 
tilfelle, mens det ikke har vært noen økning i antall  
sykefraværstilfeller per 1000 avtalte dagsverk. Når vi  
tolker tallene må vi være klar over at sykefraværs- 
prosenten er en sammensatt størrelse (se faktaboks). Blant 
annet vil redusert bruk av gradert sykmelding automatisk 
gi økt antall tapte dagsverk og dermed øke sykefraværs-
prosenten. Det viser seg at andelen tapte dagsverk som er 
knyttet til en gradert sykmelding (utenom luftveis- 
diagnoser) gikk ned fra 30,5 prosent de tre første  
kvartalene i 2008 til 29,9 prosent samme periode i 2009 
for kvinner, og fra 21,4 til 20,8 prosent for menn. Dette er 
likevel en moderat reduksjon, og antas å ha ført til at lege-
meldt sykefravær økte med anslagsvis en halv prosent for 
både kvinner og menn. Det ser dermed ut til at det i all 
hovedsak er økt gjennomsnittlig varighet som forklarer 
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tapte dagsverk og avtalte dagsverk
Antall avtalte dagsverk bestemmes i utgangspunktet ved 
å summere opp antall avtalte arbeidsdager for alle 
arbeidstakere, men det gjøres justeringer for stillings-
andel og ferie. På samme måte bestemmes tapte dags-
verk først og fremst av tapte arbeidsdager, men også av 
justeringer for stillingsandel og sykmeldingsgrad. Tapte 
dagsverk per legemeldt sykefraværstilfelle kan derfor 
ikke uten videre tolkes som et mål på gjennomsnittlig 
varighet i antall dager fra sykefraværet påbegynnes til 
sykefraværet avsluttes, men avhenger også av stillings-
andel og sykmeldingsgrad.

Statistikk fordelt etter varighet
Sykefraværsstatistikk fordelt etter varighet tar vanligvis 
utgangspunkt i avsluttede tilfeller. Man ser da ikke på 
alle sykefraværstilfeller som forekommer i en periode, 
men bare de som er avsluttet i løpet av perioden.  
Varigheten beregnes i totalt antall kalenderdager både i 
perioden man ser på og i tidligere perioder for tilfeller 
som ble påbegynt før periodens begynnelse. Til gjen-
gjeld får man ikke med noe av varigheten for tilfeller 
som ikke avsluttes i perioden. Siden et sykefraværs- 
tilfelle kan vare et helt år, har statistikk etter varighet 
stort sett bare vært offentliggjort på årsbasis (Riks- 
trygdeverket, 2005). Men brukt på riktig måte kan også 
kvartalsstatistikk etter varighet gi verdifull informasjon 
om utviklingen i sykefraværet. Det er viktig å være klar 
over at varighetsbegrepet ikke inneholder noen justering 
for sykmeldingsgrad eller stillingsandel. Varighets- 
tallene i artikkelen omfatter alle kalenderdager, mens det 
som tidligere er publisert av sykepengestatistikk etter 
varighet (Rikstrygdeverket, 2005) har tatt utgangspunkt 
i antall sykepengedager, det vil si mandag til fredag, som 
er de dagene det utbetales sykepenger for.
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Figur 4: 
Antall arbeidstakere som har brukt opp sykepenge-
rettighetene, etter kjønn.  
1. kvartal 2006–3. kvartal 2009.

Kilde: NAV

økningen i legemeldt sykefravær for menn etter finanskrisen.
 Vi kan få ytterligere en indikasjon ved å se på utviklingen 
i antall arbeidstakere som har brukt opp sykepenge- 
rettighetene (og som dermed har hatt langvarige syke- 
fravær). Av figur 4 ser vi at det har vært en betydelig 
økning de siste kvartalene for menn, og særlig i tredje 
kvartal 2009. For de tre første kvartalene i 2009 var det 
samlet sett en (nominell) økning på 15 prosent for menn 
og fire prosent for kvinner sammenlignet med samme  
periode i 2008. Det ser dermed ut til at økningen i  
gjennomsnittlig varighet for menn i hvert fall delvis  
skyldes at det har blitt flere langvarige sykefraværstilfeller.

AvSLUttEDE SykEFRAvæREStILFELLER 
FoRDELt EttER vARIGhEt
Vi skal nå se mer direkte på hvordan sykefraværstilfellene 
fordeler seg etter varighet regnet i antall kalenderdager  
(se faktaboks). Også her vil vi på grunn av svineinfluensaen 
trekke luftveisdiagnoser fra tallene for tredje kvartal hvert år.
 Figur 5 viser utviklingen de siste årene i antall lege-
meldte sykefraværstilfeller per 100 000 avtalte dagsverk 
for de tre første kvartalene hvert år samlet sett. Både når vi 
ser på alle tilfeller og begrenser til avsluttede tilfeller var 
det en liten nedgang fra 2008 til 2009 (jf. tabell 2). For 
avsluttede tilfeller var nedgangen på 1,0 prosent for  
kvinner og 1,8 prosent for menn.
 Figur 6 viser de avsluttede tilfellene fordelt etter  
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Begrensninger ved fordeling av sykefravær 
etter varighet
•  Maksimal varighet er i utgangspunktet lik den maksi-

male sykepengeperioden, det vil si ett år. Men siden 
sykepengerettighetene gjelder i løpet av de tre siste 
årene samlet, vil maksimal varighet være kortere hvis 
man har hatt tidligere sykepengetilfeller i disse årene.

•  Sykefraværstilfellene er basert på arbeidsforhold.  
Sykmeldte som har flere arbeidsforhold vil derfor være 
registrert med mer enn ett tilfelle. Hvert tilfelle vil bli 
registrert med den samme varigheten.

•  Hvis et sykefraværstilfelle har et avbrudd på grunn av 
friskmelding, ferie eller annet, og det deretter gis ny 
sykmelding med ny startdato, vil dette bli registrert 
som to tilfeller. Varigheten blir da fordelt på de to  
tilfellene. Hvis startdatoen på sykmeldingene er den 
samme, vil de bli registrert som ett tilfelle. Varigheten 
i kalenderdager vil da inkludere avbruddet.
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Figur 5: 
Antall legemeldte sykefraværstilfeller per 100 000 
avtalte dagsverk, etter kjønn. Sum 1.–3. kvartal 
2006-2009. Unntatt luftveisdiagnoser 3. kvartal 
hvert år.

Figur 6: 
Antall avsluttede legemeldte sykefraværstilfeller 
per 100 000 avtalte dagsverk, etter kjønn og 
varighet i kalenderdager. Sum 1.–3. kvartal 2006–
2009. Unntatt luftveisdiagnoser 3. kvartal hvert år. 
tilfeller inntil åtte uker.

Kilde: NAV og SSB Kilde: NAV og SSB

varighet. Vi ser at det var en nedgang fra 2008 til 2009 i 
legemeldte sykefraværstilfeller inntil 16 kalenderdager4 
per 100 000 avtalte dagsverk for både kvinner og menn 
(når altså luftveisdiagnoser i tredje kvartal er holdt uten-
for), og også en svak nedgang i samme periode i tilfeller 
mellom 16 dager og åtte uker.

4	 	16	 dager	 er	 brukt	 fordi	 dette	 utgjør	 arbeidsgiverperioden	 for	 betaling	 av	
sykepenger.	Ideelt	sett	skulle	vi	tatt	hensyn	til	forutgående	egenmeldinger,	men	
dette	har	vi	ingen	opplysninger	om.

5	 	“Uforklart	endring”	i	tabellen	er	en	residual	som	kan	skyldes	endringer	i	stil-
lingsandel	og	sykmeldingsgrad,	samt	avvik	som	følge	av	at	avsluttede	tilfeller	
etter	 total	 varighet	 ikke	 samsvarer	 helt	med	 avsluttede	og	pågående	 tilfeller	
med	varigheten	begrenset	til	dager	som	falt	innenfor	de	tre	kvartalene.

 I alle de tre varighetsgruppene over åtte uker var det 
derimot en økning fra 2008 til 2009 for både kvinner og 
menn, som vist i figur 7. Den største økningen finner vi for 
menn med varighet 13–26 uker og over 26 uker.
 Ved å ta utgangspunkt i hvor mange “tapte kalender-
dager” hver av varighetsgruppene står for, er det i tabell 4 
gitt et grovt anslag over hvor stor effekt endringene i antall 
tilfeller for hver varighetsgruppe har hatt på sykefraværs-
prosenten (legemeldt) for de tre første kvartalene samlet. 
For menn ser vi at økningen i antall sykefraværstilfeller 
over 12 uker og særlig over 26 uker forklarer mesteparten 
av økningen i legemeldt sykefravær. Nedgangen i antall 
tilfeller inntil åtte uker (når vi altså ser bort fra luftveis-
diagnoser) trekker i motsatt retning, men effekten er liten. 
Også for kvinner bidrar økt antall tilfeller over 12 uker og 
26 uker til økningen, men effekten er langt mindre enn for 
menn5.
 En usikkerhet ved metoden som er brukt her (jf. fotnote 
5) er at når vi tar utgangspunkt i total varighet av tilfellene 
som ble avsluttet i første t.o.m. tredje kvartal, vil vi for 
tilfeller som startet før første kvartal regne med de  
fraværsdagene som falt før første kvartal. Samtidig vil  
tilfeller som fortsatt pågikk ved utgangen av tredje kvartal 
ikke komme med i det hele tatt. Figur 8 viser netto antall 
tilfeller vi ikke får med (pågående tilfeller ved utgangen av 



28

// økt legemeldt sykefravær etter finanskrisen: flere langvarige sykefravær for menn // Arbeid og velferd Nr 1 // 2010

2006 2007 2008 2009

0 10 20 30 40 50

9–12 uker, 
kvinner

9–12 uker, 
menn

13–26 uker, 
kvinner

13–26 uker, 
menn

>26 uker, 
kvinner

>26 uker, 
menn

Figur 7: 
Antall avsluttede legemeldte sykefraværstilfeller 
per 100 000 avtalte dagsverk, etter kjønn og 
varighet i kalenderdager. Sum 1.–3. kvartal 2006–
2009. Unntatt luftveisdiagnoser 3. kvartal hvert år. 
tilfeller over åtte uker.
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Prosentvis	endring	i	antall	
avsluttede	tilfeller	per		

100	000	avtalte	dagsverk

Endring	i		
"tapte	kalenderdager"

Anslag:	Endring	i		
tapte	dagsverk1)

Anslag:	Prosentvis	effekt	
på	sykefraværsprosenten	

(legemeldt)	2)

Kvinner
<17 dager -2,0 % 8 291 4 643 0,0 %
17 dager-8 uker -0,9 % -25 291 -12 898 -0,1 %
8-12 uker 3,3 % 81 619 38 279 0,3 %
12-26 uker 1,3 % 87 847 37 115 0,3 %
>26 uker 0,6 % 109 342 39 363 0,3 %
Sum -1,0 % 261 809 106 503 0,8 %
Faktisk endring 2,9 %
Uforklart endring 2,1 %
Menn
<17 dager -4,9 % -99 119 -65 914 -0,5 %
17 dager-8 uker -2,2 % -84 638 -51 799 -0,2 %
8-12 uker 4,5 % 36 645 20 870 0,4 %
12-26 uker 9,7 % 315 310 163 961 2,4 %
>26 uker 12,0 % 862 593 388 167 5,5 %
Sum -1,8 % 1 030 791 455 285 7,6 %
Faktisk endring 9,7 %
Uforklart endring 2,2 %

Tabell 4.
Anslag over den prosentvise effekten på sykefraværsprosenten (legemeldt etter kjønn) av endringer i antall 
avsluttede sykefraværstilfeller 1.–3. kvartal 2008–2009, etter varighet i kalenderdager.  
Unntatt luftveisdiagnoser 3. kvartal hvert år.

Kilde: NAV og SSB

1)		Omregnet	fra	kalenderdager	til	arbeidsdager	og	videre	til	dagsverk	med	gitte	forutsetninger	om	gjennomsnittlig	stillingsandel	og	sykmeldingsgrad.
2)	Justert	for	endring	i	avtalte	dagsverk.	 	 	 	

tredje kvartal) fratrukket antall tilfeller der vi får med “for 
mye” av varigheten (pågående tilfeller ved inngangen til 
første kvartal). Vi ser det var en økning for kvinner fra 
2008 til 2009, men en nedgang for menn. Dette kan være 
en indikasjon på at antall lengre fraværstilfeller ved  
utgangen av tredje kvartal 2009 var avtakende for menn. 
En mulig forklaring er at omfanget av nedbemanninger ble 
mindre utover i 2009, og at det ble færre nye langvarige 
sykefravær som følge av det. For kvinner er tendensen 
motsatt. Uansett er det vanskelig å se at dette rokker ved 
hovedkonklusjonene over.

DISkUSJoN

Det er som nevnt en motsetning mellom utviklingen i 
sykefraværet etter finanskrisen og tidligere erfaringer om 
sammenhengen mellom sykefravær og konjunkturer. Både 
i Norge og andre land tyder erfaringene på at sykefraværet 
må forventes å gå ned når ledigheten øker, eventuelt med 
et visst etterslep (Nossen, 2008 og 2009). Resultatene som 
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Figur 8: 
Antall pågående legemeldte sykefraværstilfeller 
ved utgangen av tredje kvartal fratrukket  
pågående tilfeller ved inngangen til første kvartal 
samme år, etter kjønn. Unntatt luftveisdiagnoser  
3. kvartal hvert år.

Kilde: NAV og SSB

er presentert her vil kunne bidra til å belyse dette nærmere.
 Vi har for det første sett at konjunkturnedgangen har falt 
sammen med en betydelig økning i antall langvarige syke-
fravær for menn, og at dette er hovedforklaringen på 
økningen i legemeldt sykefravær for menn. En sannsynlig 
konsekvens av dette er økt tilstrømning av menn til andre 
helserelaterte trygdeytelser. Statistikken viser da også at 
det den siste tiden har vært en betydelig økning i antall 
mannlige arbeidstakere som har brukt opp sykepenge- 
rettighetene og i antall menn (og kvinner i noe mindre 
grad) som mottar rehabiliteringspenger.
 Resultatet står i motsetning til den såkalte sammen- 
setningshypotesen, som har vært en mye brukt forklaring 
på den ofte observerte sammenhengen mellom sykefravær 
og konjunkturer (se faktaboks). Det ser snarere ut til at 
sammensetningseffekter blant arbeidstakerne i en periode 
med økende ledighet er forbundet med en midlertidig 
økning i sykefraværet ved at det blir flere langvarige fra-
værstilfeller. Dette gjelder bare i en fase med betydelige 
nedbemanninger. Når størstedelen av nedbemanningene er 
over, kan man isolert sett forvente at sykefraværet vil falle 
tilbake til det gamle nivået så snart alle de langtids- 
sykmeldte har brukt opp sykepengerettighetene (eller 
kommet tilbake i arbeid)6.

6	 	Hvis	 personene	 det	 gjelder	 hadde	 et	 høyt	 sykefravær	 også	 før	 konjunktur-
nedgangen	startet,	vil	sykefraværet	i	prinsippet	kunne	bli	lavere	enn	før	når	de	
går	ut	av	arbeidsstyrken.	Men	denne	effekten	vil	 trolig	være	marginal,	siden	
det	gjelder	et	 lite	antall	personer	og	må	sees	 i	 forhold	 til	sykefraværet	deres	
før	konjunkturnedgangen	begynte.	Personene	det	gjelder	kan	dessuten	komme	
tilbake	i	arbeid	etter	en	tid.

hypoteser om hvorfor sykefraværet  
forventes å synke når ledigheten øker  
(og omvendt)
Sammensetningshypotesen: Arbeidstakere som har høyt 
sykefravær blir i større grad enn andre trukket ut av 
arbeidsstyrken (frivillig eller ufrivillig) under en  
konjunkturnedgang. Hypotesen innebærer at årsaken til 
at sykefraværet går ned på aggregert nivå er endringer i 
sammensetningen av arbeidsstyrken.

Disiplineringshypotesen: Høy og/eller økende ledighet 
virker disiplinerende på arbeidstakerne slik at de blir 
sykmeldt sjeldnere, og eventuelt friskmeldes raskere. 
Ifølge denne hypotesen forklares endringen i det aggre-
gerte sykefraværet med atferdsendringer forårsaket av 
endringer i arbeidsmarkedet og/eller de økonomiske 
konjunkturene.

 Registerdataene som er analysert her er generelt lite 
egnet til å si noe om årsaker til sykefravær. Det er imidler-
tid vanskelig å unngå å se økningen i lange sykefravær for 
menn i sammenheng med konjunkturnedgangen, og  
statistikken viser at legemeldt sykefravær generelt har økt 
mest i konjunkturutsatte næringer. Det har som nevnt også 
vært en betydelig økning i antall mannlige arbeidstakere 
som har brukt opp sykepengerettighetene og i antall menn 
som mottar rehabiliteringspenger. En forklaring kan være 
at konjunkturnedgangen og nedbemanninger gjør det  
vanskeligere for arbeidstakere som fra før har redusert 
funksjonsevne å fungere i arbeid, slik at flere av dem går ut 
i langvarige sykefravær. Siden sykefraværsstatistikken er 
begrenset til aktive arbeidsforhold, må personene dette 
gjelder ha beholdt jobben gjennom nedbemanningen. 
Både ansiennitetsreglene og forbudet mot oppsigelse på 
grunn av sykdom det første året kan ha bidratt til det, og 
det er også mulig at arbeidsgivere ved nedbemanning 
bevisst unnlater å si opp eller permittere langtids- 
sykmeldte, siden de ikke medfører noen kostnad for 
bedriften.
 Vi har også sett at hyppigheten av legemeldte syke- 
fravær har gått marginalt ned, når vi ser bort fra luftveis- 
diagnoser, til tross for den generelle økningen i sykefra-
været. Det har særlig blitt færre korte sykefraværstilfeller,  
og nedgangen har vært størst for menn. Dette kan tolkes 
som en disiplineringseffekt i tråd med den såkalte  
disiplineringshypotesen (se faktaboks). Imidlertid var det 
en lignende nedgang fra 2007 til 2008. Nedgangen er  
dessuten moderat, og får liten effekt på sykefraværs- 
prosenten siden det er langtidsfraværet som dominerer i 
forhold til antall tapte dagsverk.
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Uførepensjonisters tilknytning til 
 arbeidslivet 
AV: MAgNe BråtheN

SAMMENDRAG

Evalueringer av Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv har vist at arbeidet rettet mot personer med redusert 
funksjonsevne i liten grad har påvirket antall personer som mottar uføreytelser, eller overgangen fra uføreytelser tilbake 
i arbeid. Arbeidslinja og tiltakene gjennom IA-avtalen, omfatter imidlertid også det å legge til rette for å kombinere enten 
tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon og arbeid. Denne artikkelen viser at av de som mottok tidsbegrenset uføre-
stønad ved utgangen av juni 2009, hadde 28 prosent et aktivt arbeidstakerforhold ved siden av ytelsen. Blant de med 
uførepensjon var denne andelen 17 prosent. I alt var det 65 000 personer som mottok en uføreytelse og som samtidig 
hadde et arbeidstakerforhold. 
 Den totale andelen som kombinerte uføreytelsen med et arbeid økte med to prosentpoeng i perioden fra 2001 til 2009, 
en økning som delvis kan skyldes oppsplittingen av uførepensjonen i en midlertidig og en permanent ytelse. Det er  
vanligere blant kvinner å ha en jobb ved siden av uføreytelsen, enn blant menn. Når det gjelder sykefraværet for de som 
kombinerer arbeid og uføreytelser, er dette noe høyere enn for arbeidstakere som helhet. 
 Blant mottakerne av de to uføreytelsene er det personer som per i dag ikke har tilknytning til arbeidslivet, men som 
ønsker arbeid. Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse viser at ni prosent av de på permanent uføre-
pensjon oppga at de ikke hadde inntektsgivende arbeid, men at de ønsket en jobb. Tilsvarende tall for mottakere av  
tidsbegrenset uførestønad var 15 prosent. Summerer vi tallene finner vi at i alt 32 000 av de som mottok uføreytelser juni 
2009 og ikke hadde en jobb, ønsket inntektsgivende arbeid. 

INNLEDNING

Et av fundamentene til det norske velferdssamfunnet er at 
man skal sikres inntekt på midlertidig eller varig basis, 
hvis man av helsemessige årsaker ikke kan delta i arbeids-
livet. I den offentlige debatten blir det imidlertid uttrykt en 
bekymring både for veksten i sykefraværet og det faktum 
at antall uførepensjonister øker i en tid med mangel på 
arbeidskraft. Dette var også bakgrunnen for oppnevnelsen 
av Sandmanutvalget i 1999, som hadde som mandat å se 
på årsaker til utviklingen, samt komme med forslag til  
tiltak og regelendringer (NOU 2000:27). Med utvalgets 
innstilling som grunnlag, forhandlet partene i arbeidslivet 
frem Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv  
(IA-avtalen) i 2001 for å styrke den såkalte arbeidslinja, en 
avtale som ble fornyet for fire nye år den 24. februar i år. 
 Selv om det gjennom IA-avtalens delmål 2 har vært lagt 
økende vekt på å legge forholdene til rette slik at  
uførepensjonister som er i stand til det skal kunne komme 
tilbake i jobb, viser flere evalueringer at dette arbeidet i 
liten grad har påvirket gruppens overgang til i arbeid  

(se for eksempel Ose (2009). Nå omfatter arbeidslinja og 
tiltakene gjennom IA-avtalen også det å gi økte muligheter 
for å kombinere uførepensjon og arbeid. Til tross for at det 
er en relativt liten andel uførepensjonister som kommer  
tilbake i jobb, finnes det personer som i tillegg til å motta en 
uføreytelse også har lønnet arbeid. Denne artikkelen analy-
serer nærmere hvilken tilknytning personer registrert med 
tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon har til arbeids-
livet, og om dette har endret seg gjennom IA-perioden. 
 Med utgangspunkt i utviklingen på uføreområdet fra 
2001 til 2009, ser vi på omfanget når det gjelder uføre-
pensjonister som kombinerer jobb og ytelse, og om denne 
har endret seg i perioden. Det blir også gitt en beskrivelse 
av hva som kjennetegner uførepensjonistene som har en  
tilknytning til arbeidslivet, hvilke næringer de jobber i, og 
sykefraværet for gruppen. Avslutningsvis ser vi på hvilket 
ubrukt arbeidskraftspotensial uførepensjonistene repre-
senterer. Ved hjelp av data fra Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftsundersøkelse (AKU), presenteres tall over 
uførepensjonistenes ønske om å jobbe. 
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UtvIkLINGEN på UFøREoMRåDEt I  
pERIoDEN 2001–2009

Målgruppen for uføreytelser er de som har fått inntekts-
evnen langvarig nedsatt som følge av sykdom, skade eller 
lyte. Som foreslått i Sandmanutvalgets innstilling, ble  
uførepensjon 1. januar 2004 delt i en tidsbegrenset ytelse 
(tidsbegrenset uførestønad) og en varig ytelse (uføre- 
pensjon). Motivasjonen var både å bidra til en holdnings- 
endring i forhold til uførepensjon, og ved hjelp av økt  
oppfølging fra trygdetaten å øke mulighetene for trygde-
mottakere til å komme tilbake i arbeidslivet. Dette har i 
liten grad påvirket hvor mange som mottar uføreytelser, 
eller andelen som går over fra uføreytelse til jobb. 

vilkår for uføreytelser
De fleste stønadsforløpene som følger av helsesvikt, 
starter med sykefravær. Sykemeldte som mottar syke-
penger og ikke kommer tilbake i jobb innen ett år, går 
som regel over på rehabiliterings- eller attføringspenger. 
Alle disse tre ytelsene defineres som korttidsytelser, 
hvor målet er at stønadsmottakerne skal returnere til 
arbeid. Hvis behandlings- og attføringstiltak ikke  
resulterer i tilbakevending til arbeidslivet, kan det inn-
vilges en uføreytelse. Uføreytelse er en fellesbetegnelse 
på uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad (TU) som 
ble innført i 2004.

De fem vilkårene som må være oppfylt for å ha rett til en 
uføreytelse er hjemlet i Folketrygdloven kapittel 12, og 
omfatter:

I.   Medlemskap i folketrygden de siste tre årene fram til 
man ble ufør.  

II. Man må være mellom 18 og 67 år.  
III.   Inntektsevnen må være nedsatt på grunn av langva-

rig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at 
sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til 
den nedsatte inntektsevnen. 

IV.  Man må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk 
behandling og attføring for å bedre inntektsevnen. 

V. Inntektsevnen må være nedsatt med minst 50 prosent.   

Inngangsvilkårene er altså de samme for tidsbegrenset 
uførestønad og uførepensjon. I praksis vil det imidlertid 
bli stilt strengere krav til sykdommens/lidelsens varighet 
for å kunne få uførepensjon. Ved tildeling av tidsbegren-
set uførestønad praktiseres et vilkår om uførhetens 
varighet på minst 4–5 år regnet fra sykemeldingstids-
punktet. For uførepensjon er praksis minst syv års varig-
het (NOU 2007:4). 

Endringen i alderssammensetningen i befolk-
ningen har påvirket antall personer på uføre-
ytelser
Figur 1 viser økningen i antall personer registrert på en 
uføreytelse. I juni 2001 omfattet gruppen uførepensjonister 
282 688 personer. Inkluderer vi tallene for tids- 
begrenset uførestønad var tallet økt til 341 425 på samme 
tidspunkt i 2009, noe som utgjør en vekst på 21 prosent. 
Målt i forhold til størrelsen på befolkningen i yrkesaktiv 
alder, har den totale andelen uførepensjonister gått fra 10,2 
til 11 prosent. 
 Det er flere strukturelle faktorer som kan ha påvirket 
utviklingen innenfor dette stønadsområdet siden 2001. 
Ved tildelingen av tidsbegrenset uførestønad stilles det i 
praksis ikke like strenge krav til sykdommens/lidelsens 
varighet som ved tildeling av uførepensjon. Opp- 
splittingen i en tidsbegrenset og en permanent ytelse har 
med andre ord ført til at målgruppen for uføreytelser har 
blitt utvidet, noe som skulle tilsi en økning i antall  
mottakere. På den annen side har antall ubehandlede  
uføresaker i NAV økt fra 2006 til 2009, noe som kan ha 
redusert tilstrømmingen fra attføring og rehabilitering 
over på en uføreytelse i denne perioden.
 En annen viktig forklaring finner vi i endringen i 
befolkningssammensetningen. De eldste aldersgruppene 
utgjør nå en større andel av befolkningen. Hovedårsaken 
er at de store fødselskullene etter andre verdenskrig er blitt 
eldre. Tar vi hensyn til endringene i aldersstrukturen til 
befolkningen, blir utviklingen i antall uførepensjonister 
ikke like entydig. Figur 1 angir også hva antall uførepen-
sjonister ville vært hvis alderssammensetningen i befolk-
ningen hadde forblitt uendret siden 2001. Disse tallene 
illustrerer hvordan antallet uførepensjonister påvirkes av 
at befolkningssammensetningen endres med hensyn på 
alder. Antall registrerte uførepensjonister i juni 2001 var 
286 688 personer. Aldersjusterer1 vi tallene for juni 2009, 
finner vi at 283 891 personer ville vært registrert på enten 
tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon på samme  
tidspunkt i 2009. Det vil med andre ord si at om 
befolkningssammensetningen hadde holdt seg uendret i 
perioden, ville det totale antallet personer på uføreytelser 
gått ned med rundt 2 800 personer. 

1	 	De	 aldersjusterte	 tallene	 over	 antall	 personer	 som	 mottar	 uførestønad	
(at,t=2001–2009)	er	fremkommet	ved	å	beregne	uføreraten	for	hver	enkelt	ett-	
årige	aldersgruppe	i	juni	hvert	år	fra	2001	til	2009

	 	Disse	 uføreratene	 er	 multiplisert	 med	 antall	 personer	 i	 de	 samme	 alders-	
gruppene	i	juni	2001.	Dette	gir:
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Figur 1: 
Antall personer som mottar uføreytelse.  
Juni 2001 – juni 2009.

Kilde: NAV

Uføreraten øker i de yngste aldersgruppene, 
men har gått ned blant de eldre

Selv om uføreratene i gjennomsnitt har vært tilnærmet uen-
dret fra 2001 til 2009 på landsbasis, er det til dels store 
forskjeller blant de yngre aldersgruppene og de eldre når 
det gjelder utviklingen i uførepensjonering. Bryter vi ned 
tallene på alder finner vi at andelen personer under 39 år 
som mottar uføreytelse, har økt med 17 prosent siden 2009. 
Årsakene til denne utviklingen er sammensatt. Brage og 
Thune (2008 og 2009) påviser at den observerte økningen i 
uføreytelser blant de unge har vært særlig fremtredende for 
personer med psykiske sykdommer. I rapporten “Hvorfor 
blir flere unge uføre?” (Econ 2009) knyttes dette blant 
annet opp mot endringer i krav i arbeidslivet, utviklingen i 
regelverk når det gjelder attføring og rehabilitering, inn-
føringen av tidsbegrenset uførestønad, samt diagnosti-
seringen av unge med adferds- og personlighetsforstyrrel-
ser. Økningen i andelen unge personer som går over på 
uførepensjon er bekymringsfull. Konsekvensene for perso-
ner som allerede i ung alder blir uføre, er at de tilbringer en 
stor del av sitt voksne liv utenfor arbeidslivet. Dette gir 
økonomiske begrensninger for den enkelte, noe som igjen 
vil påvirke levekårene for de det gjelder (se Sæther 2009).
 For de over 55 år viser beregningen en nedgang i uføre-
frekvensen i perioden. Andelen i denne aldersgruppen som 
mottok uførepensjon, har sunket med i underkant av 4 pro-
sent fra 2001 til 2009. Dette samsvarer med andre analyser 
som viser at flere står lengre i jobb nå enn tidligere (Bråthen 
2007). Det at de eldstes tilknytning til arbeidslivet er blitt 
styrket de siste årene, har også påvirket uførefrekvensen 
for denne gruppen.  

Få med uføreytelse kommer tilbake i arbeid
Statistikk og analyser som belyser hva som skjer med  
personer som slutter å motta uføreytelser, viser at få av 
disse kommer over i arbeid. NAVs statistikk over hva som 
var årsaken til avgangen fra uførepensjon, angir at hele 93 
prosent av de 21 715 personene som sluttet å motta denne 
ytelsen i 2008 enten gikk over på en annen ytelse (i hoved-
sak alderspensjon) eller var døde. Denne andelen har vært 
tilnærmet uendret siden 2001. Noe av årsaken til dette kan 
ha sin bakgrunn i todelingen av uførepensjon i en tids-
begrenset og en permanent ytelse, noe som førte til at  
personer som hadde en større sannsynlighet for tilbake-
vending i arbeidslivet fikk tidsbegrenset uførestønad. 
Bragstad (2009) viser imidlertid at også andelen av de med 
en tidsbegrenset ytelse som faktisk kom tilbake i arbeid, 
var relativt liten. Etter fire år var 30 prosent av de som fikk 
innvilget tidsbegrenset uførestønad i 2004 over på varig 
uførepensjon, mens 60 prosent enten mottok ytelsen frem-
deles eller mottok en annen form for inntektssikring. 

koMBINASJoN Av UFøREytELSER oG 
ARBEID 

Arbeidet med IA-avtalens målsetting om å få flere  
personer med redusert funksjonsevne over i jobb har fore-
løpig ikke ført til en nedgang i antall uførepensjonister, 
selv når vi ser utviklingen i sammenheng med endringen  i 
alderssammensetningen i befolkningen. Tiltakene som har 
blitt iverksatt har heller ikke gitt nevneverdige utslag når 
det gjelder overgangen fra uføreytelser tilbake til arbeid. 
For å gi et fullstendig bilde av om tilknytningen til arbeids-
livet har endret seg for de som mottar uføreytelser, er det 
også nødvendig å belyse om det har vært endringer i  
andelen som kombinerer uførepensjon med en jobb.   
 Ved hjelp av administrative data gis det i dette avsnittet 
en beskrivende analyse av hvor utbredt det er å arbeide ved 
siden av uføreytelsen, hva som kjennetegner de som  
kombinerer uførepensjon med jobb, hvilke næringer de 
har et ansettelsesforhold i, og sykefraværet sammenlignet 
med befolkningen som helhet. Analysen, som både vil 
omfatte personer på gradert og full ytelse, viser også  
utviklingen i IA-perioden når det gjelder i hvilken grad 
uførepensjon kombineres med arbeid. 

Andelen som kombinerer uføreytelse og jobb 
har økt siden 2001
I juni 2009 var 18 prosent av de som mottok uførepensjon 
også registrert med et aktivt arbeidsforhold i arbeidstaker-
registeret. Denne andelen har holdt seg konstant siden 
2001. Tilsvarende andel for personer på tidsbegrenset ufø-
restønad var 28 prosent. Også denne andelen har vært uen-
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Regelverk for å kombinere uføreytelser og 
arbeid
Det er full anledning til å kombinere arbeid med en 
uføreytelse. Ytelsen kan graderes i forhold til tapt 
arbeids- og inntektsevne. Ved fastsettelse av uføregraden 
sammenliknes inntektsmulighetene i ethvert arbeid som 
stønadsmottaker kan utføre, med de inntektsmulig-
hetene som stønadsmottaker hadde før uførheten oppsto. 
Når det er gått ett år siden ytelsen ble innvilget eller  
uføregraden ble forhøyet, kan en stønadsmottaker ha en 
årlig pensjonsgivende inntekt (friinntekt) på inntil folke-
trygdens grunnbeløp (1 G), uten at uføregraden skal 
revurderes. Det vil med andre ord si at hvis man mottar 
full tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon, kan 
dette kombineres med arbeid med en årlig inntekt på 
inntil 72 881, uten at dette påvirker størrelsen på uføre-
ytelsen. En person med gradert ytelse kan ha en  
pensjonsgivende inntekt på opptil grunnbeløpet i tillegg 
til den inntekten som ble forutsatt ut fra restinntekts-
evnen. Ved en eventuell opptrapping av arbeidsinnsatsen 
kan uføregraden reduseres ned til 20 prosent.
 Uførepensjonister har også en såkalt hvilende  
pensjonsrett (frysordningen). Dette gir mulighet til å 
prøve seg i arbeid i inntil fem år. Dersom arbeids- 
forsøket mislykkes kan pensjonisten få tilbake sin  
tidligere pensjon uten at uføresaken skal behandles på 
nytt. Fra 1. januar 2009 ble perioden med hvilende  
pensjonsrett for uførepensjonister utvidet ved at man 
etter fem år kan søke forlengelse i nye fem år. Hvis man 
er fylt 60 år når arbeidsforsøket starter, gjelder retten 
fram til fylte 67 år. På grunn av mangelfulle data er 
utviklingen innenfor frysordningen ikke inkludert i 
denne analysen.

Datagrunnlag
Informasjon om arbeidsforholdene til mottakerne av 
tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon er innhentet 
fra Arbeidstaker- arbeidsgiverregisteret (AA–registe-
ret). AA-registeret er knyttet til administreringen av 
sykelønnsordningen for lønnstakere. Alle arbeidsgivere 
er pliktige til å melde seg inn i Arbeidsgiverdelen av 
registeret. Bedriftene er også pliktig å sende meldinger 
til registeret når ansatte begynner og slutter. Disse  
meldingene skal sendes innen utløpet av den påfølgende 
uken etter arbeidsforholdets start/opphør. Arbeids- 
forhold med minst fire timers gjennomsnittlig arbeidstid 
per uke skal registreres. Det er videre et kriterium at 
arbeidsforholdet skal vare i mer enn seks dager.  
Personer med midlertidig fravær på mer enn 14 dager 
skal med unntak for ferie, arbeidstidsordning og syke-
fravær, meldes ut av registeret. Forsinkede og  
manglende meldinger til registeret utgjør to av de  
viktigste kvalitetsproblemene.
 Analysen av uførepensjonisters ønske om arbeid er 
basert på data fra Statistisk sentralbyrås arbeidskrafts-
undersøkelse (AKU). AKU dekker alle personer i  
alderen 15–74 år registrert bosatt i Norge. Selve  
data-innsamlingen er basert på telefonintervju av et 
representativt utvalg. På grunnlag av adresseregisteret 
blir det trukket ut et tilfeldig antall familieenheter  
bestående av til sammen 24 000 personer (per kvartal) i 
den aktuelle aldersgruppa. Hvert familiemedlem i denne 
alderen intervjues om sin tilknytning til arbeidsmarkedet 
i en nærmere spesifisert referanseuke. 

dret fra ytelsen ble innført i 2004.  
Ser vi på personer med tidsbegrenset uførestønad og uføre-
pensjon som en samlet gruppe, har andelen som kombine-
rer jobb og en uføreytelse økt fra 17 til 19 prosent i  
perioden. Noe av årsaken til denne økningen kan knyttes 
til at kriteriene for å få innvilget tidsbegrenset uførestønad 
ikke er fullt så strenge som for uførepensjon. Som før 
nevnt fører dette til at sammensetningen av hele gruppen 
på uføreytelser er blitt endret siden 2004, ved at enkelte 
som tidligere ikke ville ha oppfylt kriteriene for en  
permanent uførepensjon, nå kan motta en midlertidig 
ytelse. Dette er personer som kan tenkes å ha bedre  
utsikter for tilbakevending til arbeidslivet.  

kvinnene har i større grad jobb ved siden av 
uføreytelsen enn menn
I tabell 1 angis andelen som kombinerer jobb med tids-
begrenset uførestønad eller uførepensjon, fordelt på kjønn 
og alder. Tabellen viser at andelen kvinner som er  
registrert med et aktivt ansettelsesforhold i Arbeidstaker-
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ytelse og arbeid. Juni 2000–juni 2009.
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Figur 3: 
personer som kombinerer uføreytelse og arbeid 
etter kjønn og næring. Juni 2009.
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registeret ved siden av en midlertidig eller permanent 
ytelse, er høyere enn andelen blant menn. 20 prosent av 
kvinnene kombinerte jobb og uførepensjon i juni 2009. 
Tilsvarende andel for mennene var 15 prosent. Også for 
gruppen som mottar tidsbegrenset uførestønad er yrkes-
aktiviteten høyere blant kvinner. En av tre kombinerte 
denne midlertidige ytelsen med arbeid, mens andelen blant 
menn var en av fem. Disse tallene samsvarer for øvrig med 
at en større andel kvinner enn menn har en gradert ytelse 
(hhv 24 % og 15 %).
 Bryter vil tallene ned på alder finner vi at det er stønads-
mottakere i alderen 40 til 54 år som har størst grad av  
tilknytning til arbeidslivet, mens de under 40 år har den 
laveste andelen i arbeid.  

I	alt

Tids-
begrenset	
uføre-
stønad

Uføre-
pensjon

Antall	mottakere	
av	uførestønad 341	425 46	582 294	843
Andel som 
 kombinerer ytelse 
og arbeid i alt 19 % 27 % 18 %
Kjønn
Menn 16 % 22 % 15 %
Kvinner 22 % 30 % 20 %
Alder
18–39 15 % 18 % 14 %
40–54 23 % 30 % 21 %
55–67 18 % 37 % 17 %

Tabell 1.
personer på tidsbegrenset uførestønad og uføre-
pensjon, og andelen som kombinerer ytelse og 
arbeid etter kjønn og alder. Juni 2009.

 Ser vi på næringsmønsteret for kvinner som har en jobb 
ved siden av uføreytelsen, og da enten tidsbegrenset  
uførestønad eller uførepensjon, er nærmere tre av fem i et 
ansettelsesforhold innenfor offentlig tjenesteyting, under-
visning eller i helsevesenet. Mannlige mottakere som også 
er i jobb, fordeler seg noe jevnere mellom næringene.  
En av tre har arbeid i varehandel, transport, samt hotell- og 
restaurantvirksomhet. I tillegg jobber en fjerdedel i indus-
tri eller bygg og anlegg, samt en fjerdedel i offentlig  
tjenesteyting, undervisning eller i helsevesenet.  
Forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder  

hvilken næring de som kombinerer jobb og uføreytelser er 
ansatt i, finner vi til en viss grad også blant andre syssel-
satte. Tilknytningen til næringer i offentlig sektor er  
imidlertid sterkere både for kvinner og menn med en 
uføreytelse enn hva som er tilfelle for resten av arbeids-
takerne.  

høyere sykefravær blant de som kombinerer 
uføreytelse og jobb
Det legemeldte sykefraværet blant personer som kombine-
rer jobb og uførestønad er høyere sammenlignet med den 
yrkesaktive befolkningen i alt. Tall for andre kvartal 2009 
viste at tapte dagsverk utgjorde 6,3 prosent av mulige 
dagsverk for alle arbeidstakere. De arbeidstakerne som 
mottok tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon hadde 
en sykefraværsprosent på 10,5 prosent. Sykefraværet er 
høyere for kvinner enn for menn, både blant de som mottar 
en uføreytelse og blant arbeidstakerne generelt. Med tanke 
på diskusjonen om hvorvidt inkludering av personer med 
redusert arbeidsevne påvirker sykefraværstallene, indike-
rer disse tallene at hvis en større andel av målgruppen for 
delmål to i intensjonsavtalen deltar i arbeidslivet, vil det 
totale sykefraværet øke. 
 Det er imidlertid to momenter det er viktig å ta med i 
betraktingen. For det første er aldersfordelingen blant de 
uføre i arbeid noe forskjellig fra arbeidsstokken som  
helhet. Gruppen har en større andel eldre, som i snitt har et 
noe høyere sykefravær enn de yngre aldersgruppene.  
I tillegg er det verdt å merke seg at det totale sykefraværet 
påvirkes svært lite av at de som kombinerer jobb og uføre-
ytelser har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet. Hvis 
vi fjerner denne gruppen fra statistikken vil sykefraværs-
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Figur 4: 
tapte dagsverk på grunn av legemeldt sykefravær 
for arbeidstakere 16–69 år, i prosent av avtalte 
dagsverk, etter kjønn. 2. kvartal 2009. 

Figur 5: 
Mottakere av tidsbegrenset uførestønad som  
deltok i AkU 2. kvartal 2009, etter om de var i 
arbeid eller ønsket arbeid.
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prosenten kun reduseres fra 6,3 til 6,2 prosent. Årsaken er 
at dette kun dreier seg om omlag 65 000 personer, hvor en 
stor del jobber deltid.

øNSkE oM ARBEID BLANt MottAkERE Av 
UFøREytELSER

Den 24. februar i år ble Regjeringen og partene i arbeids-
livet enig om å fortsette IA-samarbeidet. I den nye avtalen 
videreføres de tre delmålene fra den opprinnelige IA-avta-
len. De konkrete målene for arbeidet med å få flere perso-
ner med nedsatt arbeidsevne over i arbeid, har i stor grad 
vært knyttet opp mot personer som i dag får attføring, 
rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad, det 
vil si de som vil motta arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 
og med 1. mars 2010. Ved å gi denne gruppen større mulig-
heter for å komme i jobb, vil man samtidig påvirke tilgan-
gen av personer på permanent uførepensjon. Som vi har 
sett av denne analysen har en andel av uførepensjonistene 
også en tilknytning til arbeidslivet, ved at de jobber ved 
siden av å motta en ytelse, noe som også har vært en uttalt 
målsetting for IA-arbeidet rettet mot denne målgruppen. 
 Arbeidsevnen blant uførepensjonistene varierer. For å 
kunne sette konkrete mål, både når det gjelder antall uføre-
pensjonister, overgang fra ytelse til arbeid, og i hvilken 
grad personer kombinerer arbeid og uføreytelser, må man 
kartlegge hvilket arbeidskraftspotensiale de uføre utgjør. 
 Avslutningsvis presenteres derfor tall som beskriver 

uførepensjonistenes ønske om å jobbe. For å belyse dette 
benyttes en kombinasjon av data fra registeret over  
personer på uførepensjon og Arbeidskraftsundersøkelsen 
(AKU). I den ordinære spørresekvensen i AKU blir  
personer som ikke er sysselsatt spurt om de ønsker arbeid 
eller ikke. Ved å benytte opplysningene oppgitt i AKU,  
vil vi si noe om nettopp arbeidskraftspotensialet blant 
gruppene på tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. 

halvparten av de som mottar tidsbegrenset 
uførestønad verken har eller ønsker inn-
tektsgivende arbeid
Tidsbegrenset uførestønad skal gis dersom det er en viss 
sannsynlighet for at søker kan komme i arbeid etter noen 
tid. Analyser av hvordan ordningen har fungert, viser  
mangler i oppfølgingen fra NAV (Riksrevisjonen 2008), 
og også at mange brukere likestiller stønaden med varig 
uførepensjon (Olsen 2006). Det er derfor knyttet usikker-
het til hvor motivert denne gruppen er, og hvilket arbeids-
kraftspotensiale de representerer. 
 Når det gjelder tidsbegrenset uførestønad viser tallene 
fra AKU at en tredjedel av stønadsmottakerne oppgir at de 
enten er sysselsatt med inntektsgivende arbeid eller  
midlertidig fraværende fra slikt arbeid. 15 prosent oppgir 
at de ikke er i jobb, men ønsker arbeid. Over halvparten av 
mottakerne av denne stønaden, som i utgangspunktet 
skulle ha utsikter til å komme ut i arbeidslivet igjen, ønsker 
altså ikke dette. Det kan tyde på at arbeidskraftspotensialet 
i denne gruppen er noe lavere enn man skulle forvente i  
forhold til intensjonene med stønaden. 



37

Uførepensjonister uten 
tilknytning til arbeidslivet,
og som ikke ønsker arbeid.

Andelen sysselsatt i 
inntekstgivende arbeid.

Andelen midlertidig fraværende 
fra inntektsgivende arbeid.

Andelen som ønsker 
inntektsgivende arbeid.

69%

19%

4%
9%

Figur 6: 
Mottakere av uførepensjon som deltok i AkU 
2. kvartal 2009, etter om de var i arbeid eller 
ønsket arbeid. 
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Blant de som mottar uførepensjon oppgir en 
av tre at de har arbeidsforhold eller ønsker 
arbeid 
Figur 6 viser hva personer som både var registrert som 
mottakere av permanent uførepensjon 2. kvartal 2009 og 
som besvarte AKU på samme tidspunkt, oppga når det 
gjaldt tilknytning til arbeidslivet og ønske om arbeid. 19 
prosent svarte at de var i et inntektsgivende arbeid, mens 
5 prosent var midlertidig fraværende fra jobb. 9 prosent 
oppga at de ikke hadde jobb, men ønsket arbeid. Omregnet 
i antall personer vil dette si at omlag 24 000 uføre-
pensjonister som ikke hadde en tilknytning til arbeidslivet 
per 2. kvartal 2009, ønsket arbeid. De resterende to tredje-
delene av uførepensjonistene hverken var i arbeid, eller 
ønsket å komme i arbeid.   
 Summerer vi tallene for personer på tidsbegrenset  
uførestønad eller uførepensjon som per juni 2009 ikke 
hadde inntektsgivende arbeid, finner vi at omlag 32 000 
mottakere av uføreytelser ønsket å komme i jobb.
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hva gjør arbeidssøkerne etter NAv? 
AV: ANNe-CAthriNe grAMBo og MAgNe BråtheN

SAMMENDRAG

I denne artikkelen ser vi på hva som skjer med arbeidssøkerne når de ikke lenger er registrert hos NAV. Resultatene  
baserer seg på svar fra personer som sluttet å registrere seg hos NAV siste halvår 2008 og første halvår 2009, og viser at 
sju av ti er kommet i arbeid eller startet i utdanning. 59 prosent er gått over i arbeid, mens 12 prosent har startet på skole, 
utdanning eller kurs. Blant de helt unge mellom 16-19 år, har halvparten gått over i utdanning. Overgangen fra ledighet 
til utdanning og kurs er også høy for personer født i afrikanske og asiatiske land, noe som kan gjøre overgang til arbeid 
lettere på et senere tidspunkt.
 35 prosent av de som er kommet i jobb har fått deltidsstillinger. Av disse ønsker sju av ti å utvide arbeidstiden sin.  
Vi finner en del velkjente mønstre, blant annet at flere kvinner enn menn går inn i deltidsstillinger og midlertidige  
ansettelser. Dette ser i stor grad ut til å være en konsekvens av at kvinner oftere får jobb i offentlig sektor, hvor bruken av 
midlertidige stillinger og deltidsstillinger er mer hyppig enn i privat sektor. 
 Menn er oftere tilbake i en ny periode som arbeidsledige. Til sammen er 12 prosent av de tidligere arbeidssøkerne inne 
i en ny ledighetsperiode på undersøkelsestidspunktet, og av disse er to tredeler menn, noe som henger sammen med at 
menn oftere får jobb i mer konjunkturfølsomme næringer. 
 En gjennomgående trend er at det å ha lav utdanning øker risikoen for å gå inn i jobber som medfører en løsere  
tilknytning til arbeidslivet. Vi ser at høy utdanning i større grad både sikrer jobb og sikrer at man får en jobb som er  
relevant både med hensyn til utdanning og tidligere yrkeserfaring. Litt overraskende er det imidlertid at det er de med de 
aller lengste utdanningene som i minst grad vurderer at det er samsvar mellom jobbønske de hadde da de søkte jobb og 
den jobben de har fått. Et annet forhold som bryter med mønsteret at høyere utdanning er en fordel, er at de med lavere 
utdanning i større grad ser ut til å få en fast jobb. Sannsynligvis kan dette forklares ved at personer med høy utdanning 
oftere får jobb i offentlig sektor.
 Kvinner ser i mindre grad enn menn ut til å få jobber hvor det er samsvar mellom tidligere yrkeserfaring og nåværende 
jobb. De som er i midlertidige arbeidsforhold opplever også mindre samsvar mellom jobb og tidligere yrkeserfaring enn 
de som har fått en fast jobb. Det som har størst positiv betydning for samsvar mellom jobb og yrkeserfaring er det å ha 
høy utdanning. Vi finner at det er forskjell mellom personer født i Norge og personer født utenfor Norge med hensyn til 
om jobben vurderes som relevant i forhold til utdanningsbakgrunn. De som er født utenfor Norge opplever i mindre grad 
å ha fått arbeid som er relevant i forhold til deres utdanningsbakgrunn. 

INNLEDNING
Et av hovedformålene bak opprettelsen av NAV er å få flere 
av de som står utenfor arbeidslivet over i arbeid og aktivitet. 
For å forvalte dette ansvarsområdet på best mulige måte, er 
det nødvendig å kartlegge resultatet av NAVs oppfølgings-
arbeid i forhold til ulike grupper av arbeidssøkere. En  
sentral indikator i denne sammenhengen er knyttet til  
hvordan tidligere brukere av NAVs tjenester tilpasser seg i 
arbeidslivet. NAV har derfor utviklet en månedlig statistikk 
som viser i hvilken grad arbeidssøkere kommer i jobb eller 
fortsatt mottar ytelser eller tjenester fra NAV (se Bråthen 
2009). Denne statistikken er basert på opplysninger fra ulike 
administrative registre.  

 I tillegg til denne månedlige statistikken, vil NAV gjen-
nomføre en årlig oppfølgingsundersøkelse blant et utvalg 
personer som har vært registrert som arbeidssøkere hos NAV 
eller mottatt en form for midlertidig ytelse. Denne under-
søkelsen er ment å gi et mer helhetlig bilde av tidligere NAV-
brukeres tilknytning til arbeidslivet. Ved siden av å angi om 
man er kommet i arbeid, er i utdanning, eller mottar trygde-
ytelser, bes det også om en beskrivelse av arbeidsforholdet. 
Dette gjør NAV i stand til å analysere om tidligere brukere av 
etatens tjenester kommer i fast eller midlertidig jobb, heltids- 
eller deltids stilling, og hvor relevant jobben er i forhold til 
kvalifikasjoner og jobbønske. 
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Ny statistikk over NAv brukeres tilpasning 
på arbeidsmarkedet
Den nye månedlige statistikken over overgang til arbeid 
og stønad, som ble publisert for første gang i august 
2009, omfatter personer som har vært registrert hos 
NAV som 
 • arbeidssøkere 
 • arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne
 • mottakere av rehabiliteringsstønad 
 • mottakere av tidsbegrenset uførestønad 
Statistikken viser tilpasningen på arbeidsmarkedet seks 
måneder etter avgangstidspunktet. 
 
Den månedlige statistikken fanger ikke opp overgangen 
til selvstendig virksomhet, utdanning og førstegangstje-
neste. Derfor skal det i tillegg gjennomføres en årlig 
oppfølgingsundersøkelse av et utvalg tidligere NAV-
brukere. I tilegg skal undersøkelsen innhente opplysnin-
ger som gir en nærmere beskrivelse av arbeidsforholdet, 
samt en vurdering av hvor relevant jobben er i forhold til 
jobbønske og kvalifikasjoner. I forbindelse med  
utarbeidelsen av den første fullskalaundersøkelsen som 
er planlagt gjennomført i løpet av våren, ble det i novem-
ber 2009 gjort en pilotundersøkelse. Det er opplysninger 
fra denne pilotundersøkelsen som utgjør datagrunnlaget 
for analysene presentert i denne artikkelen. 

Datagrunnlag og metode
Oppfølgingsundersøkelsen omfattet bosatte personer 
registrert med avgang fra ”status” som arbeidssøker, 
person med nedsatt arbeidsevne, mottaker av overgangs-
stønad, mottaker av rehabiliteringspenger, eller motta-
ker av tidsbegrenset uførestønad i perioden siste halvår 
2008 og første halvår 2009. I november 2009 fikk 3 485 
personer i denne gruppen tilsendt et spørreskjema med 
spørsmål om hvilken hovedaktivitet de hadde siste uke. 
Respondenter som oppga at de var i arbeid ble i tillegg 
bedt om å gi ulike opplysninger om arbeidsforholdet, 
som arbeidstid, om de ønsket å jobbe mer, om de hadde 
fast eller tidsbegrenset arbeid, og hvor relevant arbeidet 
var i forhold til utdanningsbakgrunn, yrkespraksis og 
jobbønske.
 I tillegg til svar fra respondentene ble det før ut- 
sending koblet på opplysninger fra ulike administrative 
registre om alder, fødeland, bosted, sivilstatus, antall 
barn, eventuell uføregrad knyttet til tidligere ytelse, og 
aktive arbeidsforhold registrert i Arbeidstakerregisteret 
på utsendelsestidspunktet.  
 1 763 personer besvarte skjemaet. Dette gir en 
svarprosent på 51 prosent. Med utgangspunkt i total-
populasjonen på i alt 199 874 personer, er det beregnet 
vekter for respondentene basert på kjønn og alder- 
grupper, samt hvilken status de hadde ved avgang fra 
NAV. Selve vektingene består i at observasjonene multi-
pliseres med et forholdstall, slik at hver gruppe utgjør 
samme andel i utvalget som i totalpopulasjonen.
 For å analysere datamaterialet er det gjort frekvens-
analyser. Vi har også benyttet logistisk regresjon for å 
kunne kontrollere for eventuell samvariasjon mellom de 
ulike forklaringsvariablene vi har sett på. Resultatene 
som presenteres i artikkelen er statistisk signifikante ved 
et signifikansnivå på 5 prosent, med mindre noe annet er 
spesifisert.

 I denne artikkelen presenteres noen resultater fra en  
pilotundersøkelse blant 3 500 personer som sluttet å motta 
tjenester/ytelser fra NAV i løpet av siste halvår 2008 eller 
første halvår 2009. Undersøkelsen, som ble gjennomført i 
november/desember 2009, omfatter tidligere arbeidssøkere, 
arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, mottakere av  
rehabiliteringsstønad, mottakere av overgangsstønad og 
mottakere av tidsbegrenset uførepensjon. Resultatene som 
presenteres i denne artikkelen er imidlertid begrenset til de 
som var registrert som arbeidssøkere, det vil si delvis ledige, 
helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak. For denne 
gruppen ser vi nærmere på hva de oppgir som hoved- 
aktivitet (jobb, utdanning, arbeidsledig osv.) den uken de 
svarte på spørreskjemaet fra NAV, og hva som kjennetegner 
jobben de eventuelt har fått.

70 pRoSENt Av tIDLIGERE ARBEIDS-
SøkERE ER I ARBEID ELLER UtDANNING
Andelen arbeidssøkere som kommer over i arbeid, eller en 
annen form for aktivitet som kurs eller utdanning, er en  
sentral indikator for å måle oppfølgingsarbeidet i NAV.  
I desember 2009 svarte 59 prosent av arbeidssøkerne som 
hadde sluttet å registrere seg hos NAV i løpet av den aktuelle 
perioden at de var kommet i arbeid, mens 12 prosent oppga 

at de var i gang med utdanning (se figur 1). Det vil med 
andre ord si at sju av ti av de tidligere arbeidssøkere var over 
i jobb eller under utdanning. 
 Av de som er kommet i arbeid oppga ni av ti at de er 
arbeidstakere. 3 prosent er selvstendig næringsdrivende, 
mens rundt 7 prosent kombinerer selvstendig virksomhet 
med et arbeidstakerforhold. 
 12 prosent av utvalget er blitt arbeidsledige eller permit-
terte igjen på svartidspunktet. I tillegg til dette er enkelte av 
de tidligere arbeidssøkerne å finne igjen på helserelaterte 
ytelser fra NAV (sykepenger, rehabiliteringspenger, osv), 
mens 6 prosent oppgir at de er hjemmeværende/har omsorg 
for barn. De fleste av disse ser ut til å være hjemme i  
foreldrepermisjon med små barn.
 Hvilken tilknytning man får til arbeidsmarkedet etter en 
endt ledighetsperiode kan påvirkes av en rekke faktorer som 
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Figur 1: 
tidligere arbeidssøkeres hovedaktivitet.

Figur 2: 
tidligere arbeidssøkeres hovedaktivitet, etter 
utvalgte kjennetegn.
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Kilde: NAV

for eksempel kjønn, utdanning, alder og hvilken land- 
bakgrunn man har. Figur 2 viser andelen med overgang til 
arbeid, utdanning, ny ledighetsperiode, pensjon, m.m. for 
menn og kvinner, personer i ulike aldersgrupper og med 
ulikt utdanningsnivå, samt personer som er født i og utenfor 
Norge. Med utgangspunkt i denne figuren gis det i de neste 
avsnittene en nærmere beskrivelse av hva som kjennetegner 
situasjonen for de ulike gruppene av tidligere arbeidssøkere.

kvinner har oftere omsorg for barn, menn er 
oftere arbeidsledige

 Figur 2 viser at det er svært liten forskjell mellom kvinner 
og menn når det gjelder andelen som kommer over i arbeid 
eller utdanning. Andelen kvinner som oppgir de er i arbeid er 
to prosentpoeng lavere enn for menn. Ser vi på hva de som 
ikke er i arbeid eller utdanning oppgir som hoved- 
aktivitet, er det imidlertid en del ulikheter mellom menn og 
kvinner. 
 Mens 11 prosent av kvinnene oppgir omsorg for barn/for-
eldrepermisjon/hjemmeværende som hovedaktivitet, gjelder 
dette bare én prosent av mennene. Med hensyn til de som er 
ute i foreldrepermisjon, vil antakelig de fleste av disse være 
midlertidig fraværende fra et arbeidsforhold. Dette fører til at 
vi nok underestimerer andelen kvinner som er kommet i 
arbeid i denne undersøkelsen. 
 En annen fremtredende forkskjell mellom menn og  
kvinner er at dobbelt så mange kvinner oppgir å ha helse-
problemer som har ført dem midlertidig eller permanent ut av 
arbeidslivet. Til sammen 15 prosent av kvinnene og 7 prosent 
av mennene oppgir sin hovedaktivitet som lang varig syk-
meldt/ under rehabilitering/ under attføring eller ufør. 
 Kjønn ser ut til å ha stor betydning for om man er tilbake i 
en ny periode som arbeidssøker. Dobbelt så mange menn 
som kvinner svarer at de har blitt arbeidsledige/permittert på 
nytt igjen i desember (hhv 16 % og 8 %). Dette har nok  
sammenheng med at menn oftere kommer over i jobb  
knyttet til konkurranseutsatte næringer, slik som industrien 
og bygge- og anleggsnæringen, hvor ledigheten har økt mye 
i løpet av den perioden vi har sett på. Sammenhengen  
mellom kjønn og sannsynligheten for å ha blitt arbeidsledig 
på nytt er sterk også når man kontrollerer for andre kjenne-
tegn som alder og utdanningsnivå.

halvparten av arbeidssøkerne under 20 år har 
gått over i utdanning 
For arbeidssøkere under 20 år kan målet i vel så stor grad 
være å komme over i utdanning som i jobb. I overkant av 
halvparten i alderen 16-20 år som hadde avsluttet en arbeids-
søkerperiode hos NAV, var da også i skole, utdanning eller 
kurs på undersøkelsestidspunktet. Samlet sett går tre av fire i 
denne aldersgruppen over i arbeid/utdanning. Blant de øvrige 
i denne aldersgruppen oppgir 13 prosent at de er arbeidsle-
dige, mens 3 prosent oppgir at de mottar en helserelatert 
ytelse. 7 prosent har krysset at for svaralternativet “annet”. 
 Økende alder har betydning for overgang til arbeid. Mens 
53 prosent av de mellom 20 og 29 år svarer de er i jobb, gjel-
der dette to tredeler av de over 30 år. Den største andelen som 
er ute av arbeidslivet pga helseproblemer finner vi i alders-
gruppen 45–59 år.
 Når det gjelder tidligere arbeidssøkere over 60 år, oppgir 
67 prosent at de er i jobb, mens 13 prosent gått over på  
pensjon, 10 prosent er arbeidsledige/permitterte, og 10  
prosent oppgir at de mottar en helserelatert ytelse.
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høyt utdannede har høyest overgang til arbeid
Datamaterialet viser en sterk sammenheng mellom  
utdanningsnivå og overgang til arbeid. Mens 69 prosent av 
dem som har utdanning på høyskole-/universitetsnivå er i 
jobb på undersøkelsestidspunktet, gjelder dette bare 45  
prosent av de som kun har fullført grunnskole. Av de  
tidligere arbeidssøkerne med utdanning fra videregående 
skole, er 61 prosent i arbeid i desember 2009.
 Kontrollerer vi for betydningen av de bakgrunnskjenne-
tegnene gjengitt i figur 2, bekrefter dette at det er ut- 
danningsnivå som har størst betydningen for overgang til 
arbeid/utdanning. Sannsynligheten øker med økt ut- 
danningsnivå. For de med grunnskole som høyeste fullførte 
utdanning er jobbsannsynligheten markant lavere. 
 De med kun grunnskoleutdanning har en del høyere ledig-
het enn de øvrige. 16 prosent av de disse er tilbake som 
arbeidssøkere, mens andelen for de øvrige er 11 prosent. 
Imidlertid finner vi at mye av sammenhengen mellom utdan-
ningsnivå og ledighet forsvinner når vi kontrollerer for kjønn. 
Dette har nok sammenheng med at de som går inn i en ny 
ledighetsperiode er lavt utdannede menn som jobber innen-
for industrien og til dels i bygge- og anleggsnæringen. 
 I tillegg til høyere ledighet oppgir gruppen som kun har 
grunnskoleutdanning oftere at de er fraværende fra arbeids-
livet på grunn av helseproblemer. 9 prosent av de med lav 
utdanning oppgir at de mottar en helserelatert ytelse, mot 6 
prosent av de med udanning fra videregående skole og 4  
prosent av dem som har høyere utdanning.

tidligere arbeidssøkere født i Afrika og Asia 
går oftere over i skole, utdanning og kurs
Andelen tidligere arbeidssøkere som er født i utlandet og 
angir arbeid som hovedaktivitet, er noe lavere enn for de med 
Norge som fødeland. Deler vil inn opprinnelseslandene i  
verdensdeler, finner vi at personer med bakgrunn fra  
asiatiske eller afrikanske land, i likhet med unge, har høyere 
sannsynlighet for overgang til skole, utdanning eller kurs. 
Dette gjelder uansett alder og utdanningsnivå. Det tyder på at 
selv om personer fra disse landene ser ut til å ha en lavere 
overgang fra det å være arbeidssøker til å komme i arbeid, 
går mange over i utdanning og andre kvalifiserende tiltak 
som senere kan øke deres mulighet for å komme inn på 
arbeidsmarkedet. 
 Rundt en fjerdedel av de som oppgir at deres hoved- 
aktivitet er skole, utdanning eller kurs har trygd/stønad som 
hovedinntektskilde, noe som peker i retning av at disse er 
deltakere på kurs i regi av NAV. Dette gjelder 20 prosent av 
personer født i Norge, mens andelen er om lag 50 prosent for 
de fra Asia og Afrika. 
 Blant personer med bakgrunn fra andre europeiske land, er 
andelen som er kommet i jobb på samme nivå som for perso-
ner født i Norge. I underkant av 65 prosent i denne gruppen 
tidligere arbeidssøkere svarer at de er i arbeid. 

MENN koMMER oFtERE ovER I FASt JoBB 

I overkant av to tredjedeler som er kommet tilbake i arbeid 
oppgir at de hadde fått fast arbeid. Også her er det forskjeller 
mellom kvinner og menn (se figur 3). Mens i overkant av 70 
prosent av mennene var gått over i fast jobb, gjaldt dette kun 
for 57 prosent av kvinnene. Dette kan tyde på at tilknytnin-
gen til arbeidslivet er noe svakere for kvinner enn for menn. 
Denne forskjellen mellom menn og kvinner mister imidler-
tid betydning når det kontrolleres for blant annet sektor-
tilknytning. Langt flere av dem som har fått jobb i privat 
sektor har fått fast ansettelse sammenlignet med dem som 
har fått jobb i det offentlige (hhv. 79 % og 47 %). Her viser 
det seg at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet spiller en stor 
rolle, ved at langt flere kvinner enn menn arbeider i offentlig 
sektor. Den forskjellen som observeres mellom menn og 
kvinner når det gjelder faste og midlertidige ansettelser, kan 
altså i hovedsak føres tilbake til om man er ansatt i privat 
eller offentlig sektor. Personer som er blitt ansatt i deltids-
stillinger har også høyere sannsynlighet for å være i midler-
tidige ansettelsesforhold enn personer som er kommet i full-
tidsjobb.

De med høyest utdanning får oftest 
 midlertidige stillinger
Som vi så tidligere, har de med høyere utdanning større 
sannsynlighet for å gå over i arbeid etter endt arbeidssøker-
periode. Imidlertid ser det ut til å være slik at det er de med 
utdanning på videregående nivå som oftest kommer inn i fast 
jobb, mens de med universitets- og høyskoleutdanning over 
fire år er de som oftest går inn i midlertidige stillinger. Dette 
kan sannsynligvis forklares ved at personer (i stor grad 
menn) med utdanning fra videregående skole ofte har  

65

71

57 62
65

61

67

78

60

70

63

56

64
66

47

79

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I a
lt

Menn

Kvinner

16-1
9 år

20-2
9 år

30-4
4 år

45-5
9 år

60 år+

Gru
nnsk

ole

Videre
gående

Høyere
 utd

. in
ntil

 4 år

Høyere
 utd

. O
ver 4

 år

Fø
dt i

 N
org

e

Fø
dt u

te
nfo

r N
org

e

Offe
ntli

g se
kto

r

Priv
at s

ekto
r

Figur 3: 
Andelen tidligere arbeidssøkere i arbeid som har 
fast stilling. 
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Dersom du jobber deltid, ønsker du å jobbe mer? 
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Figur 4: 
Andel som jobber henholdsvis heltid og deltid 
blant de som er kommet i jobb.
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fagbrev og jobber i privat sektor, mens de med de høyeste 
utdanningene oftere blir ansatt i offentlig sektor hvor det er 
mer bruk av midlertidige stillinger. Dette blir også tydelig 
når vi kontrollerer for henholdsvis utdanningsnivå, kjønn, 
alder og sektortilknytning. Det viser seg da at det er sektor-
tilknytning som har størst betydning for om man får fast eller 
midlertidig ansettelse. I særdeleshet gjelder dette de som er 
ansatt i industrien og i bygge- og anleggsnæringen, som er de 
som i størst grad får fast jobb.
 Andelen som kommer i fast jobb er også høyest i alders-
gruppene over 45 år, og aller høyest for dem over 60 år. 
 64 prosent av de tidligere arbeidssøkerne som er født i 
Norge er gått over i fast arbeid. Til sammenligning gjelder 
dette 77 prosent av dem som er født i andre europeiske land. 
De som kommer fra land utenfor Europa oppgir i mindre 
grad å være i fast arbeid, men for disse er svarandelen på 
dette spørsmålet såpass lav at resultatene ikke er pålitelige. 

hELtIDS- oG DELtIDSARBEID 

Av de tidligere arbeidssøkerne er 62 prosent i heltidsarbeid 
på undersøkelsestidspunktet, mens 29 prosent jobber 20–36 
timer per uke og 9 prosent jobber mindre enn 20 timer per 
uke (se figur 4).
 Som i den yrkesaktive befolkningen for øvrig, jobber 
kvinnene i denne undersøkelsen oftere deltid enn menn. 
Halvparten av kvinnene som sto som arbeidssøkere hos 
NAV og som har kommet i arbeid, er deltidsarbeidende. Til 
sammenligning gjelder dette en fjerdedel av mennene. 
Andelen som jobber heltid øker med utdanningsnivå og 
med alder, inntil 60 år.
 Langt flere av de deltidsansatte jobber i offentlig sektor. Vi 

ser også at langt flere av de som kun har fått deltidsstillinger 
også er i midlertidige ansettelser. Dette dreier seg ofte om  
kvinner, og gjør at deres tilknytning til arbeidslivet blir svakere.
 Når vi kontrollerer for flere kjennetegn som kan  
tenkes å ha betydning for om man kommer i heltids- eller 
deltidsarbeid, finner vi at sannsynligheten for å ha   
heltidsarbeid er høyest for de i aldersgruppen 30–59 år og 
øker med økende utdanning. Den er også vesentlig høyere 
for menn og de som er ansatt i faste stillinger, og en del  
høyere for de som er ansatt i det private, og særlig gjelder 
dette personer som er ansatt innenfor industrien og bygge- 
og anleggsnæringen. Også de som har fått ansettelse innen 
offentlig administrasjon har en sterk sannsynlighet for å ha 
fått heltidsstillinger, mens sannsynligheten er særskilt  
negativ for dem som er blitt ansatt i helsesektoren. Tidligere 
arbeidssøkere som er født i Norge har også en større  
sannsynlighet for å ende opp med heltidsstillinger enn  
personer som er født utenfor Norge. 

omfanget av ufrivillig deltid blant de 
 tidligere arbeidssøkerne
73 prosent av de som har fått en deltidsjobb ønsker å jobbe 
mer enn de gjør i dag (se figur 5). Tre fjerdedeler av disse 
ønsker seg fulltidsarbeid, mens resten ønsker lenger arbeids-
tid enn de har i dag, dog ikke fulltid.
 Vi ser at det er noen ulikheter med hensyn til hvem som 
ønsker å øke arbeidstiden sin. Det er de deltidsarbeidende i 
alderen 20-44 år som i størst grad ønsker å jobbe mer. Blant 
disse oppgir om lag åtte av ti at de ønsker å utvide arbeids-
tiden sin, og det er de yngste av disse som i størst grad 
ønsker seg fulltidsarbeid. 
 Med hensyn til utdanningsnivå, er det de som kun har 
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Andel med relevant arbeid i forhold til:
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Figur 6: 
Andelen tidligere arbeidssøkere i arbeid som opp-
gir at deres nåværende jobb er relevant i forhold til 
utdanningsbakgrunn, yrkespraksis og jobbønske 
(verdi 4-6 på skalaen).

Figur 7: 
hvor relevant oppfatter du at jobben din er i for-
hold til det jobbønsket du hadde da du søkte jobb? 
Gjennomsnittlig score på en skala fra 1–6.
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grunnskoleutdanning som i størst grad ønsker å utvide 
arbeidstiden sin. Av disse ønsker hele 84 prosent å utvide 
arbeidstiden de har i dag. 
 Deltidsarbeidende kvinner ønsker oftere å utvide arbeids-
tiden sin enn menn, selv om menn i noe større grad ønsker å 
jobbe fulltid dersom de ønsker å utvide arbeidstiden sin. 
 Mens 60 prosent av dem som har fått deltidsarbeid i privat 
sektor ønsker å utvide arbeidstiden sin, gjelder dette hele 86 
prosent i offentlig sektor. Vi ser altså at i tillegg til at andelen 
som har deltidsarbeid er høyere i offentlig sektor enn i privat 
sektor, er også andelen med ufrivillig deltid høyere i denne 
sektoren. Det er i kommunal sektor at flest oppgir at de arbei-
der deltid, og det er også her det er størst andel som ønsker å 
jobbe mer. Dette gjelder spesielt ansatte innenfor helse-
sektoren, hvor ni av ti ønsker å utvide arbeidstiden sin, samt 
undervisning der halvparten av de som jobber deltid ønsker 
å jobbe mer. I privat sektor gjelder dette oftest personer som 
har fått jobb innen varehandel, hotell- og restaurant næringen, 
transport og forretningsmessig tjeneste yting.

høy UtDANNING økER SANNSyNLIGhEtEN 
FoR å koMME ovER I EN RELEvANt JoBB

Hvor stor andel av arbeidssøkerne som kommer i jobb blir 
gjerne vurdert som en viktig indikator når man skal måle 
arbeidet NAV gjør. Dette følger naturlig når den viktigste 
målsettingen er å få personer som står utenfor arbeids- 
markedet inn i jobb eller annen aktivitet. Andelen som  
kommer over i arbeid er imidlertid ingen fullstendig indikator. 
En måte å nyansere bildet på er å se nærmere på hva slags 
arbeid de tidligere arbeidssøkerne har fått. De som mottok 
spørreskjemaet ble derfor bedt om å vurdere hvor relevant 
de vurderer at deres nåværende jobb er i forhold til deres 
utdanningsbakgrunn, tidligere yrkespraksis og det jobb-
ønsket de hadde da de søkte jobb. Svarene skulle gis på en 
skala fra 1 til 6, der 1 tilsvarer ikke relevant og 6 tilsvarer 
svært relevant. 
 Om lag 70 prosent plasserer seg på den positive siden av 
skalaen (4-6) når de skal vurdere hvor relevant de oppfatter 
at jobben deres er i forhold til tidligere yrkespraksis. Enda 
noen flere (74 %) oppgir at jobben oppleves som relevant i 
forhold til jobbønsket de hadde da de søkte jobb. Til  
sammenligning er det bare litt over halvparten som sier det 
samme om hvor relevant jobben er i forhold til den ut- 
danningen de har (se figur 6). 37 prosent har lagt seg på den 
positive siden av skalaen (verdi 4–6) på alle de tre spørsmå-
lene, mens en av ti oppgir dårlig match i forhold til alle de 
tre spørsmålene om jobbens relevans (verdi 1–3 på skalaen).

hvor relevant er jobben i forhold til jobbønske?
Som vi ser av figur 7, ser de som har kommet i jobb ut til å 
vurdere at det er et nokså godt samsvar mellom jobben man 

har fått, og hvor relevant den er i forhold til jobbønsket man 
hadde da man søkte jobb. 
 De aller yngste og de som er i alderen 30–44 år er oftest 
tilfredse med hensyn til samsvar mellom jobbønske og  
jobben de har fått, mens de i alderen 20-29 og de over 60 ser 
ut til å være minst tilfredse. Denne sammenhengen viser seg 
imidlertid å forsvinne når det kontrolleres for andre  
kjennetegn. 
 De som er blitt ansatt i det offentlige, og da i størst grad 
de som jobber innen offentlig tjenesteyting og undervisning, 
ser ut til å være mer tilfreds når det gjelder samsvar mellom 
jobbønske og jobben de har fått enn de som har fått jobb i 
privat sektor. Når vi ser nærmere på utdanningsbakgrunn, 
oppgir de med høyere utdanning under fire år oftest at det er  
samsvar mellom jobbønske og jobb, mens de med høyere 
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utdanning over fire år faktisk er de som er minst tilfredse. 
Sammenhengene mellom sektortilknytning og tilfredshet, 
samt utdanningsbakgrunn og tilfredshet, holder seg også når 
det kontrolleres for de øvrige kjennetegnene i figuren. Det å 
være født i Norge og det å ha fått fast stilling bidrar også i 
positiv retning.

hvor relevant er jobben i forhold til tidligere 
yrkeserfaring?
Høyt utdannede er de som i størst grad oppgir at de oppfatter 
jobben sin som relevant i forhold til tidligere yrkeserfaring. 
De som i minst grad rapporterer samsvar mellom tidligere 
yrkeserfaring og den jobben de har fått, er midlertidig 
ansatte og de som jobber i deltidsstillinger (se figur 8).
 At det er en høyere andel i de yngre aldersgruppene som 
ikke synes det er samsvar mellom nåværende jobb og tidli-
gere yrkeserfaring er naturlig all den tid de har langt mindre 
yrkeserfaring å relatere jobben sin til. For de med liten 
yrkespraksis treffer derfor dette spørsmålet dårlig. Likevel 
ser vi at de som er midt i yrkeskarrieren synes å oppleve 
større samsvar mellom tidligere yrkeserfaring og jobben de 
har fått, enn de arbeidssøkerne som er noe eldre.
 Dersom vi ser på alle bakgrunnskjennetegnene samlet, 
ser kjønn ut til å ha en selvstendig betydning. Kvinner ser i 
mindre grad enn menn ut til å få jobber hvor det er samsvar 
mellom tidligere yrkeserfaring og nåværende jobb. De som 
er i en midlertidig jobb opplever også mindre samsvar  
mellom jobb og tidligere yrkeserfaring enn de som har fått en 
fast jobb. Det som har størst positiv betydning for samsvar 
mellom jobb og yrkeserfaring er det å ha høy utdanning. 

hvor relevant er jobben i forhold til 
 utdanningsbakgrunn?
Når det gjelder jobbens relevans i forhold til utdannings-
bakgrunn, ser vi nok en gang at det er høyt utdannede som i 
størst grad mener det er en match mellom utdannings- 
bakgrunnen og jobben man har gått inn i (se figur 9). De som 
oftest rapporterer samsvar mellom egen utdanningsbakgrunn 
og jobben de har fått, er de som har fått jobb innenfor  
undervisning (78 %).
 Det er nokså stor forskjell mellom personer født i Norge 
og personer født utenfor Norge, ved at de som er født utenfor 
Norge i mindre grad oppgir å ha fått arbeid som er relevant i 
forhold til deres utdanningsbakgrunn. Når vi ser nærmere på 
sammenhengen mellom fødeland og hvor relevant jobben er 
i forhold til utdanningsbakgrunn, ser vi at det å oppgi dårlig 
match mellom utdanning og jobb ser ut til å gjelde uansett 
hvilken verdensdel vedkommende kommer fra.
 De som i størst grad ikke opplever at det er samsvar  
mellom jobb og utdanningsbakgrunn er de som kun har 
grunnskoleutdanning. Dersom vi ser bort i fra de aller  
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Figur 8: 
hvor relevant oppfatter du at jobben din er i for-
hold til din tidligere yrkeserfaring? Gjennomsnittlig 
score på en skala fra 1–6.

Figur 9: 
hvor relevant oppfatter du jobben din i forhold til 
din utdanningsbakgrunn? Gjennomsnittlig score på 
en skala fra 1–6.

Kilde: NAV

Kilde: NAV

yngste, hvor mange ikke vil ha hatt anledning til å fullføre 
utdanning utover grunnskole, er det de mellom 20–29 som 
melder om dårligst match mellom utdanningsbakgrunn og 
hvor relevant jobben er. Vi ser også at de som er kommet inn 
i en midlertidig jobb eller en deltidsstilling også oppfatter at 
det er en dårligere match mellom utdanningsbakgrunn og 
jobb. Her finner vi at det er en sammenheng mellom utdan-
ningsnivå og det å bli ansatt i deltidsjobber og midlertidige 
stillinger. Det er personer med grunnskoleutdanning som 
oftest blir ansatt i deltidsstillinger og midleritidige jobber, og 
dermed også får den dårligste tilknytning til arbeidslivet.

REFERANSER

Bråthen, Magne (2009): ”Overgang til arbeid for NAVs 
brukere”. Arbeid og velferd nr 4/2009. Oslo: Arbeids- og 
velferdsdirektoratet.
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Nedgang i bruk av kontantstøtte 
AV: FrøydiS BAKKeN og Sigrid MyKleBø

SAMMENDRAG

62 prosent av foreldre til barn født i Norge i 2007 hadde per oktober 2009 mottatt kontantstøtte for disse i en eller flere 
måneder. Dette er en reduksjon på nesten 30 prosentpoeng sammenliknet med barn født i 1998, da andelen som benyttet 
kontantstøtte var på 91 prosent. I tillegg til at andelen som benytter kontantstøtte er mindre, har det etter hvert blitt mer 
vanlig å benytte kontantstøtten i en kortere periode. Gjennomsnittlig uttak av kontantstøtte sank fra 20 måneder for barn 
født i 1998 til drøyt 13 måneder for barn født i 2006.
 Mødrenes arbeidsmarkedstilknytning er en viktig faktor når det gjelder bruk av kontantstøtte. Yrke og inntekt er  
sentrale kjennetegn. Denne analysen viser at høytlønnede og høyt utdannede mødre benytter kontantstøtte i minst grad.
Mødre som er leger, systemutviklere, programmerere, dataingeniører eller datateknikere mottar i minst grad kontant-
støtte, mens mødre som jobber innen melke- og husdyrproduksjon, som er renholdere eller jobber innen pleie- og omsorgs-
yrker i størst grad mottar kontantstøtte.
 Nedgangen i andelen som benytter kontantstøtte har fra 1998- til 2007-kullet vært sterkest for mødre født i Norge, 
mødre med høy inntekt og høy utdanning, samt mødre bosatt i sentrale kommuner. Kontantstøttemottakerne i 2007-kullet 
er en mer homogen gruppe enn kontantstøttemottakerne i 1998-kullet.
 Mye av nedgangen i bruk av kontantstøtte kan forklares ved at den bedrede barnehagedekningen har økt valgfriheten 
for småbarnsforeldrene. De økonomiske, sosiale og kulturelle forskjellene i valg av barnetilsyn kommer tydeligere frem 
for 2007-kullet enn for 1998-kullet. 

INNLEDNING
Kontantstøtte utbetales for barn mellom ett og tre år som 
ikke har full barnehageplass (se faktaboks). Kontantstøtten 
ble innført for ettåringer fra 1. august 1998, og for toåringer 
fra 1. januar 1999. Formålet var at ordningen skulle gi  
småbarnsforeldre mer tid til omsorg for egne barn og større  
frihet i valg av tilsynsform. I tillegg skulle den sørge for at 
fordelingen av statlige midler ble mer lik for familier som 
benytter og familier som ikke benytter et barnehagetilbud.
 De første årene etter at kontantstøtteordningen ble  
innført, var ordningen svært populær, men andelen barn 
det utbetales kontantstøtte for har sunket for hvert årskull 
siden 1999-kullet. Nedgangen i bruk av kontantstøtte har 
vært sterkest fra og med 2005-kullet. Utbyggingen av  
barnehager trekkes ofte frem som den viktigste forklaringen 
på nedgangen i andelen kontantstøttemottakere. Innføringen 
av makspris på barnehageplass kan også ha hatt betydning.
 Den store satsingen på barnehageutbygging falt sammen 
med en høykonjunktur i norsk økonomi. Andelen syssel-
satte kvinner i alderen 20-39 år økte fra 74 prosent i 2. 
kvartal 2005 til 81 prosent i 2. kvartal 2008. Dette tilsvarer 
en økning på 41 000 personer. Den sterke etterspørselen 
etter arbeidskraft kan ha medvirket til nedgangen i andelen 

hvem har rett til kontantstøtte?
Kontantstøtte til småbarnsforeldre kan gis for barn  
mellom ett og tre år, og for adoptivbarn som ikke har 
begynt på skolen. Barnet kan ikke ha heltidsplass i  
barnehage med offentlig driftstilskudd. Barnet og den av 
foreldrene som mottar støtten må i utgangspunktet bo i 
Norge, men en arbeidstaker eller selvstendig nærings-
drivende som etter EØS-avtalens regler er medlem av 
Folketrygden, vil ha rett til kontantstøtte for sine barn 
bosatt i EØS-området dersom de øvrige vilkår er oppfylt.

Fra 24 til 23 måneder
Fra 1. januar 1999 kunne kontantstøtte gis med virkning 
fra og med måneden etter at barnet fyller ett år til og med 
måneden barnet fyller tre år. Fra 1. januar 2006 ble  
maksimal utbetalingsperiode forkortet fra 24 til 23 
måneder, til og med måneden før barnet fyller tre år.

kontantstøttemottakere, ved at det er lettere og også mer 
økonomisk lønnsomt å arbeide. Et stramt arbeidsmarked 
gir muligheter for gode arbeidsbetingelser.
 Dette er en deskriptiv analyse som omhandler barn født 
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Figur 1: 
Andel barn det er utbetalt kontantstøtte for,  
i minst én måned, fordelt etter barnets fødselsår. 
Barn født i årene 1998–2007. 

Kilde: NAV

i perioden 1998 til 2007 og deres foreldre. Det første  
årskullet som er inkludert i denne analysen ville tidligst 
kunne motta kontantstøtte i 1999. Vi vil belyse hvordan 
utviklingen i andelen kontantstøttemottakere har vært ved 
å sammenlikne disse årskullene. Hovedfokuset er på  
andelen som har mottatt kontantstøtte, men varigheten av 
kontantstøtteperioden vil også bli belyst i noen grad. 

Problemstillingene denne artikkelen vil belyse er:
•  Hva karakteriserer kontantstøttemottakere sammenliknet 

med dem som ikke mottar kontantstøtte?
•  Hvordan har nedgangen i kontantstøttebruk vært for 

ulike grupper av foreldre? 

 Dette vil bli belyst ved hjelp av bakgrunnskjennetegnene 
mors fødeland, yrke og inntekt, samt geografisk tilknytning.
Denne artikkelen er en del av et større FOU-prosjekt, og 
det vil komme en NAV-rapport med fyldigere analyser på 
dette temaet i løpet av første halvår 2010.

StERk NEDGANG I BRUkEN Av koNtANt-
StøttE DE SIStE åRENE

I de første årene etter at kontantstøtten ble innført var ord-
ningen svært populær. Figur 1 viser andelen barn i hvert 
årskull som det har blitt utbetalt kontantstøtte for i én 
måned eller mer. Av alle barn født i 1998 og 1999, ble det 
utbetalt kontantstøtte for 91 prosent. Av de neste to årskul-
lene, født i 2000 og 2001, var andelen nesten like høy. Fra 
og med 2002-kullet har andelen sunket for hvert år, og for 
2007-kullet ble det bare utbetalt kontantstøtte for 62  
prosent. Det har altså vært en nedgang på nesten 30  
prosentpoeng fra de første kullene som hadde rett til  

Datamateriale
Data som er brukt i analysene er tatt fra Kontantstøttere-
gisteret, Arbeidsgiver- / arbeidstakerregisteret, Tjeneste-
basert personsystem (TPS) og Inntektsregisteret. Data-
materialet består av alle barn født i Norge i årene 1998 
til og med 2007, med bakgrunnsopplysninger om deres 
foreldre. 
 Vi har opplysninger om kontantstøttebruk frem til og 
med oktober 2009. Siden kontantstøtteperioden maksi-
malt varer frem til barnet fyller 3 år, har vi ikke fullsten-
dige data på 2007-kullet. Foreldrene til dette årskullet 
har kunnet motta kontantstøtte i mellom 10 og 22 måne-
der. Vi har likevel valgt å bruke 2007-kullet når vi pre-
senterer andeler, da det er få som velger å starte med 
kontantstøtte på slutten av perioden. Når vi presenterer 
varighet, benytter vi data frem til og med 2006-kullet.
 Vi har valgt å basere analysene i denne artikkelen på 
bakgrunnskjennetegn ved mor. 

*Andelen som har benyttet kontantstøtte innen utgangen av oktober 2009.

kontantstøtte og frem til 2007-kullet. Nedgangen har vært 
sterkest de siste årene.
 Selv om noe av formålet med innføringen av kontant-
støtte var at foreldre skulle få bedre anledning til å være 
hjemme med små barn, er det ikke nødvendigvis slik at 
foreldrene er hjemme med barnet selv om de mottar kon-
tantstøtte. Foreldre som ikke passer barna selv, men  
benytter seg av andre tilsynsordninger enn barnehage, vil 
også kunne motta kontantstøtte.
 I Barnetilsynsundersøkelsen 2002  ble småbarnsforeldre 
stilt spørsmål om hva slags tilsyn de ville foretrekke for 
barnet dersom de kunne velge fritt, uavhengig av pris og 
tilgjengelighet. Undersøkelsen viste at 60 prosent av forel-
dre til ettåringer og 87 prosent av foreldre til toåringer 
foretrakk barnehage som tilsynsform (Ellingsæter og  
Gulbrandsen 2003). Av disse hadde drøyt en av tre ettåringer 
og litt over halvparten av toåringene barnehageplass. 
 Barnehagedekningen har blitt bedre, spesielt de siste 
årene, og foreldre som ønsker barnehageplass må i mindre 
grad ty til alternative løsninger for barnetilsyn. Fra 2001 til 
2008 økte andelen ett- og toåringer med barnehageplass 
fra 37,7 prosent til 74,7 prosent i følge tall fra Statistisk 
sentralbyrå (KOSTRA). 
 Nedgangen i kontantstøtte henger ikke bare sammen 
med at andelen foreldre som er hjemme med små barn har 
gått ned. Noe av nedgangen i bruk av kontantstøtte skyldes 
at en større andel har fått barnehageplass, og at det derfor 
har vært en nedgang i bruken av alternative barnetilsyns-
ordninger, slik som dagmamma.
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Barn født i årene 1998–2006 som det er utbetalt 
kontantstøtte for. Andeler med kontantstøtte-
utbetaling av ulik varighet.

Kilde: NAV

Stor variasjon i varighet
Noen foreldre mottar kontantstøtte kun i en kortere  
periode mens de venter på barnehageplass, mens andre 
mottar kontantstøtte så lenge de kan (se faktaboks “Fra 24 
til 23 måneder”). Figur 2 viser kontantstøttemottakere i 
hvert årskull fordelt etter hvor mange måneder de har  
mottatt kontantstøtte.
 Som vi ser av figur 2, har utviklingen gått i retning av at 
stadig færre mottar kontantstøtte så lenge som 23–24  
måneder. For barn født i 1998 som det ble utbetalt kontant-
støtte for, mottok to av tre kontantstøtte i 23 eller 24 måneder.   

 Andelen som benytter kontantstøtte i maksimalt antall 
måneder har deretter sunket for hvert årskull, og nedgangen 
har vært spesielt sterk fra og med 2002-kullet. I 2006-kullet 
var det færre enn én av fire kontantstøttemottakere som mot-
tok kontantstøtte så lenge som 23 måneder, og flere enn to 
av fem som mottok kontantstøtte i ti måneder eller mindre. 
Den gjennomsnittlige utbetalingsvarigheten sank fra 20,0 
måneder i 1998-kullet til 13,3 måneder i 2006-kullet .
  Kontantstøttebruken har altså minket både ved at  
andelen som benytter kontantstøtte har falt, og ved at  
gjennomsnittlig varighet har gått ned. 

StERkESt NEDGANG I koNtANtStøttE-
BRUk FoR kvINNER FøDt I NoRGE

Foreldre har ulike holdninger og preferanser når det  
gjelder hvordan de organiserer hverdagen og omsorgen for 
barna. Det er forskjeller mellom etnisk norske familier og 
innvandrede familier, men det er også forskjeller i hold-
ninger og preferanser mellom etnisk norske familier.  
Fafo-rapporten “Familiepraksis og likestilling i innvan-
drede familier” (Kavli og Nadim 2009) tar for seg holdnin-
ger, verdier og atferd knyttet til familieorganisering og 
kjønnslikestilling i utvalgte deler av innvandrer- 
befolkningen, og viser blant annet at innvandrede fra 
Pakistan, Iran, Irak og Vietnam generelt er mer skeptiske 
til at mor jobber i småbarnsfasen enn det etnisk norske er. 
For kvinner bidrar høy utdanning til å redusere sannsynlig-
heten for å mene at mor bør være hjemme full tid i  
småbarnsfasen (Kavli & Nadim 2009). 
 I NAVs datamateriale ser vi også at andelen kontant-
støttemottakere er høyest blant innvandrede mødre. Totalt 
sett var bruken av kontantstøtte meget høy blant foreldre 
med barn født i 1998. Som vist i figur 3 har alle nasjonali-
teter en benyttelsesgrad på over 90 prosent, bortsett fra 
mødre som har innvandret fra Europa, Oseania eller  
Nord-Amerika. Høyest andel kontantstøttebrukere finner 
vi blant mødre født i Asia med en andel på 94 prosent for 
barn født i 1998. Nest høyest andel kontantstøttemottakere 
finner vi blant mødre fra Afrika med en andel på 92  
prosent. Mødre født i Norge følger imidlertid hakk i hæl 
med en andel kontantstøttemottakere på 91 prosent.
 For alle nasjonaliteter har det vært en nedgang i andelen 
kontantstøttemottakere når vi sammenlikner fødselskullet 
fra 1998 med fødselskullet fra 2007. Aller sterkest har ned-
gangen vært for mødre født i Norge, med en reduksjon på 
hele 31 prosentpoeng i denne perioden. Mens 91 prosent 
av mødrene født i Norge mottok kontantstøtte for sitt barn 
i 1998-fødselskullet gjaldt dette 60 prosent i 2007-kullet. 
Det har vært minst nedgang i andelen kontantstøttemotta-
kere blant mødre født i Asia og Afrika, med en nedgang på 
henholdsvis 13 og 15 prosentpoeng fra 1998-fødselskullet 
til 2007-fødselskullet.
 Når vi sammenligner mødre som har innvandret fra 
ulike land, ser vi at andelen kontantstøttemottakere for 
2007-kullet var høyest blant mødre født i Tyrkia (92 %), 
Sri Lanka (90 %), Serbia og Montenegro, Somalia og 
Marokko (alle 89 %). Det er også stor variasjon i kontant-
støttebruken mellom de største innvandrer-nasjonalitetene 
i Norge. Blant mødre født i Sverige, Danmark og Tyskland 
er andelen kontantstøttemottakere lavere enn for mødre 
født i Norge, med en andel på henholdsvis 56, 53 og 49 
prosent. Innvandrere fra Polen, Pakistan og Irak har en 
høyere andel kontantstøttemottakere, med henholdsvis 79, 
88 og 85 prosent.
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Figur 3: 
Andel med kontantstøtte etter mors fødeland.  
Barn født i 1998 og 2007.

Figur 4: 
Gjennomsnittlig antall måneder med kontantstøtte 
fordelt etter mors fødested. Barn født 1998 og 
2006.

Kilde: NAV Kilde: NAV

 Figur 3 er basert på statistikk over barn det er mottatt 
kontantstøtte for én måned eller mer fra barnet fyller ett til 
det fyller tre år. Figur 4 gir utfyllende informasjon om den 
gjennomsnittlige varigheten som kontantstøttemottaker. 
Den gjennomsnittlige varigheten var på 20 måneder for 
1998-fødselskullet, men har de siste årene blitt kraftig 
redusert. Den gjennomsnittlige varigheten for 2006- 
fødselskullet var på 13,3 måneder. 
 Det er imidlertid betydelige variasjoner i nedgangen i 
gjennomsnittlig varighet når vi ser på mødrenes fødeland. 
Nedgangen i gjennomsnittlig antall måneder med kontant-
støtte har vært sterkest for mødre født i Norge. Fra en  
gjennomsnittlig varighet på 20 måneder for 1998-fødsels-
kullet, var den gjennomsnittlige varigheten 12,6 måneder 
for 2006-fødselskullet. I 2006-kullet har mødre fra Norge 
den korteste gjennomsnittlige varigheten som kontant-
støttemottakere.
 Den minste reduksjonen i gjennomsnittlig varighet fin-
ner vi blant mødre fra Afrika og Asia. Det er også mødre 
født i disse områdene som hadde lengst gjennomsnittlig 
varighet i 1998-kullet. Forskjellene mellom mødre født i 
Afrika og Asia på den ene siden og Norge på den andre har 
derfor økt betydelig i denne perioden. Den gjennom- 
snittlige varigheten som kontantstøttemottaker for mødre 
født i Afrika har blitt redusert med tre måneder i denne  
perioden, fra 20,2 måneder for 1998-kullet til 17,2  
måneder for 2006-kullet. Kontantstøtteperioden for mødre 
fra Asia har i gjennomsnitt blitt redusert fra 21,3 måneder 
til i 17,4 måneder.

MINSt BRUk Av koNtANtStøttE I  
SENtRALE koMMUNER

Både for barn født i 1998 og for barn født i 2007 var det en 
større andel av familiene i mindre sentrale kommuner enn 
i sentrale kommuner  som benyttet kontantstøtte. Både i 
sentrale kommuner og i mindre sentrale kommuner har det 
vært en betydelig nedgang i andelen som benytter kontant-
støtte, men kontantstøttebruken har sunket mer i sentrale 
kommuner enn i mindre sentrale kommuner, slik at for-
skjellen har økt i løpet av perioden.
 Figur 5 viser andelen av barn født i 1998 og 2007 som 
det er mottatt kontantstøtte for i sentrale og mindre  
sentrale kommuner. Det har vært en nedgang på 28  
prosentpoeng i sentrale kommuner, mens nedgangen har 
vært på 26 prosentpoeng i mindre sentrale kommuner.
 Det kan være flere årsaker til at bruk av kontantstøtte er 
mindre utbredt i de mest sentrale kommunene, og at  
nedgangen har vært enda større der enn i de mindre  
sentrale kommunene. Noe av forklaringen kan ligge i hva 
slags handlingsrom foreldrene har.
 Det er høyere bo- og levekostnader i mange av de  
sentrale kommunene sammenliknet med de mindre  
sentrale. Dette skyldes i all hovedsak boligpriser. I mange 
sentrale kommuner, og spesielt i de største byene, er  
boligprisene høye. Høye boligpriser kan gjøre det  
vanskelig for foreldrene å klare seg på én inntekt (pluss 
kontantstøtte), og begrenser dermed foreldrenes valg-
muligheter med hensyn til barnetilsyn.
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Kilde: NAV

 I tiden før den store barnehageutbyggingen startet, var 
det mangel på barnehager, spesielt i mange sentrale  
kommuner. Oslo og Bergen er blant de kommunene som 
har hatt størst problemer med å nå full barnehagedekning. 
Lav barnehagedekning tvinger foreldre som ønsker  
barnehageplass til å finne andre løsninger. Ettersom  
barnehagedekningen har blitt bedre, er det derfor naturlig 
at andelen kontantstøttemottakere vil falle betydelig i disse 
kommunene. 
 Tidligere undersøkelser har vist at barnehagebruk øker 
med foreldres utdanning, og at foreldre med høyere  
utdanning søker barnehageplass til sine barn tidligere enn 
andre (se for eksempel Ellingsæter og Gulbrandsen 2003, 
s. 39–42). Selv om de sosioøkonomiske forskjellene i  
barnehagebruk blir mindre ettersom barnehagedekningen 
øker, kan de kanskje forklare noe av ulikheten i bruk av 
kontantstøtte mellom sentrale og mindre sentrale kommuner. 
Det er en større andel av befolkningen i sentrale kommuner 
enn i mindre sentrale kommuner som har høyere  
utdanning. Det er ikke tilfeldig hvem som bor i de sentrale 
kommunene. Mange har flyttet dit nettopp for å ta en 
utdannelse, eller for å få en relevant jobb. Utdannings- og 
yrkesvalg kan være bakenforliggende faktorer som bidrar 
til å forklare både bosted og forskjeller i bruk av kontant-
støtte.
 En annen forklaringsfaktor er at arbeidsmarkedet i de 
mindre sentrale kommunene er mindre enn arbeids- 
markedet i sentrale kommuner. Dette kan ha betydning for 
foreldrenes yrkesdeltakelse, og hvor stor andel av  
foreldrene (spesielt mødrene) som har en jobb å gå tilbake 
til etter endt foreldrepermisjon. Lengre avstander og reise-
tid i de mindre sentrale kommunene kan også bidra til at 
foreldre utsetter barnehageoppstarten.

 Andelen innvandrere er høyere i Oslo og de andre  
største byene enn andre steder i landet. Siden innvandrere 
er overrepresentert blant kontantstøttemottakerne, kan 
dette påvirke tallene i retning av høyere andel kontant-
støttemottakere i sentrale kommuner. Forskjellen mellom 
sentrale og mindre sentrale kommuner ville altså trolig 
vært større dersom andelen innvandrere hadde vært like 
høy i sentrale og mindre sentrale kommuner.
 Finnmark og Troms er de to fylkene som har lavest 
andel kontantstøttemottakere. Disse er også blant de  
fylkene som har lavest andel sentrale kommuner (3 av 25 i 
Troms, og ingen i Finnmark). Finnmark og Troms bidrar 
til å trekke ned andelen med kontantstøtte i mindre  
sentrale kommuner. Dette betyr at dersom vi ser bort fra de 
to nordligste fylkene, er forskjellen i kontantstøttebruk 
mellom sentrale og mindre sentrale kommuner større enn 
det figur 5 tilsier.

høytLøNNEDE oG høyt UtDANNEDE 
kvINNER BENyttER koNtANtStøttE I 
MINSt GRAD
Med innføringen av kontantstøtten i 1998, var det  
forventet at yrkesdeltakelsen blant småbarnsmødre og 
etterspørselen etter barnehageplasser ville synke, fordi 
flere mødre ville velge å være hjemme med små barn. 
Dette skjedde imidlertid ikke. I stedet har andelen barn i 
barnehage og andelen yrkesaktive mødre økt de siste ti 
årene.

Arbeidsmarked
I artikkelen “En uventet vending - offentlig barneomsorg 
etter kontantstøtten” (Ellingsæter & Gulbrandsen 2007), 
argumenteres det for at noe av årsaken til dette ligger i 
arbeidsmarkedet. Norske småbarnsmødre har hatt et reelt 
valg om yrkesaktivitet i perioden, siden etterspørselen 
etter arbeidskraft har vært høy. Til sammenligning gikk 
yrkesdeltakelsen blant småbarnsmødre i Finland betydelig 
ned etter at kontantstøtten ble innført der tidlig på 1990-tal-
let. Dette til tross for at småbarnsfamilier samtidig med 
kontantstøtten fikk rett til barnehageplass. I Finland har 
arbeidsledigheten vært relativt høy i perioden, og de finske 
småbarnsmødrene har derfor ikke hatt samme muligheter 
til yrkesdeltakelse som de norske.

økonomiske insentiver
Småbarnsforeldre har ulike preferanser når det gjelder  
barnetilsyn. Noen foretrekker å passe barna selv, mens 
andre foretrekker barnehage. Avhengig av hvor sterke  
preferansene er og hvilke økonomiske rammer foreldrene 
har ellers, kan kontantstøtten for noen være et økonomisk 
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insentiv som bidrar til at de velger å passe barna selv  
fremfor å benytte barnehage. Størrelsen på kontantstøtte-
beløpet vil da ha betydning. På det høyeste, fra august 
2003 til og med desember 2005, utgjorde kontantstøtten 
3 657 kr i måneden for hvert barn som ikke var i barne-
hage. I 2003 tilsvarte dette 13,4 prosent av en gjennom-
snittlig månedslønn1. I 2008 utgjorde kontantstøttebeløpet 
3 303 kr, eller 9,6 prosent av en gjennomsnittlig måneds-
lønn. Kontantstøttens realverdi har altså sunket de siste 
årene, samtidig som barnehageprisene også har gått ned. 
Dette kan være en medvirkende årsak til at bruken av kon-
tantstøtte har gått ned. 
 Figur 6 viser at andelen som benytter kontantstøtte vari-
erer med mors inntekt. Figuren viser at de høytlønnede 
benytter kontantstøtte i minst grad, og de lavtlønte i størst 
grad. Dette gjelder for hele perioden, dvs. fra 1998-kullet 
til 2007-kullet. Mødre med inntekter på 500 000 kr eller 
mer (i 2007-kroner) året før fødselen har gjennom hele 
perioden hatt den laveste andelen med kontantstøtte. Ned-
gangen i andelen kontantstøttemottakere har også vært 
sterkest blant mødrene med de høyeste inntektene. Den 
svakeste nedgangen i andel kontantstøttemottakere, på 16 
prosentpoeng, finner vi hos mødre som ikke hadde noen 
inntekt. Ingen inntekt eller svært lav inntekt vil øke den 
relative verdien av mottatt kontantstøttebeløp, og de øko-

1	 	Statistisk	sentralbyrå:	Gjennomsnittlig	månedslønn	for	ansatte,	heltidsekvivalenter.

2	 	Pensjonsgivende	inntekt.
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Figur 6: 
Andelen barn det er mottatt kontantstøtte for, 
fordelt etter mors inntekt i 2007-kroner året før 
fødsel. Barn født i 1998 og 2007.

Figur 7: 
Andelen barn født i 2007 som det er mottatt 
 kontantstøtte for, fordelt på mors yrke i fødsels-
året. yrkesgrupper som i størst og minst grad har 
benyttet kontantstøtte (kun yrker som minst 100 
av mødrene hadde). 

Kilde: NAV Kilde: NAV

nomiske insentivene til å arbeide vil dermed være lave. 
Desto høyere inntekt foreldrene har før fødsel, desto mer 
vil de tape på å velge kontantstøtte fremfor å gå tilbake til 
arbeid.
 Andelen som mottar kontantstøtte varierer også med 
mors yrke, som vist i figur 7. Figuren viser at det er  
kvinner i yrker som krever høyere utdanning og som er 
godt betalt, som i minst grad benytter kontantstøtte. Totalt 
for alle barn født i 2007 ble det mottatt kontantstøtte for 62 
prosent, men dette gjaldt bare 36 prosent av kvinnelige 
leger. Leger er den yrkesgruppen som i minst grad benytter 
kontantstøtte. Også systemutviklere og programmerere, 
dataingeniører og -teknikere, samfunns- og siviløkonomer 
og advokater har en svært lav andel kontantstøttemotta-
kere. Dette er yrker som gir mulighet for høy lønn, slik at 
kontantstøtten i liten grad kompenserer for tapt arbeids-
inntekt. Samtidig er dette yrker som i mange tilfeller gir 
mulighet for fleksibel arbeidstid, noe som er gunstig for å 
kombinere familieforpliktelser og arbeid.
 I den andre enden av skalaen finner vi melke- og hus-
dyrprodusenter, renholdere, hjemmehjelpere, apotektekni-
kere og omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og annet pleie- og 
omsorgspersonale. Mødre i disse yrkene hadde alle en 
kontantstøttebruk over 70 prosent for 2007-fødselskullet.
 Denne analysen har vist at nedgangen i bruken av kontant-
støtte har ført til at kontantstøttemottakerne har blitt en mer 
homogen gruppe. Andelen kontantstøttemottakere er mindre 
blant mødre med høy inntekt og høy utdanning, og blant 
mødre som er født i Norge og bor i sentrale kommuner.
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Arbeidskraftundersøkelsene	(AKU)	er en utvalgsun-
dersøkelse som blir gjennomført kvartalsvis av Statis-
tisk sentralbyrå.

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

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

Arbeidssøkere
Personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV 
og som er arbeidsføre og ellers disponible for det 
arbeidet som søkes. En person anses som registrert 
arbeidssøker dersom han eller hun har meldt seg eller 
fornyet meldingen til NAV i løpet av de to siste ukene. 
Arbeidssøkere består av helt ledige, delvis ledige, 
 tiltaksdeltakere og andre arbeidssøkere.

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

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

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

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

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

Personer	med	nedsatt	arbeidsevne
Personer som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial 
funksjonshemming har vanskeligheter med å få arbeid, 
og som er under medisinsk rehabilitering, vurderes av 
NAV med sikte på yrkesmessig attføring eller som er i 
et attføringstiltak.

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

Registrerte	helt	ledige
Arbeidssøkere som har vært uten inntekts givende 
arbeid de siste to ukene.

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

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

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

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

Tiltaksdeltakere
Arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak.
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