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Sammendrag 
 
 
Arbeidsledigheten stiger 
Norsk økonomi er rammet av en generell konjunkturnedgang. Arbeidsmarkedet har det 
siste året vært preget av svakere etterspørsel etter arbeidskraft og økt arbeidsledighet. 
Ved utgangen av februar var det 92.500 helt ledige, noe som er 20.600 (29 %) flere 
personer enn i februar i fjor. Den reduserte etterspørselen etter arbeidskraft skyldes at 
mange bedrifter reduserer bemanningen fordi de over en lengre periode har gått med lav 
kapasitetsutnyttelse. 
 
Ledigheten øker i hele landet 
Ledigheten begynte å vokse sommeren 2001. Ledighetsveksten var konsentrert til Oslo-
området og hadde sammenheng med aktivitetsnedgangen innenfor IKT-relatert 
virksomhet. Ledigheten øker nå i alle fylkene og ledighetsveksten er sterkest i Akershus 
og Møre og Romsdal. Den kraftige ledighetsøkningen på Nord-Vestlandet den siste tiden 
skyldes nedgang i industrisysselsettingen. Ledigheten har økt i alle yrkesgrupper og har 
vokst sterkest innenfor IKT-relaterte yrker og noen tekniske yrker. De siste månedene 
har ledighetsveksten innen industriarbeid forsterket seg kraftig etter en relativt svak 
utvikling i ledigheten i 2002. 
 
Sterkere ledighetsvekst blant høyt utdannede 
Frem til februar 2003 har ledighetsveksten vært sterkest blant personer med høyere 
utdanning. Imidlertid er det også betydelig vekst i antall ledige uten fagutdanning. 
Svakere utsikter for industrien og bygge- og anleggssektoren tilsier at veksten i 
ledigheten i 2003 blant personer uten høyere utdanning vil forsterke seg. Selv om 
ledigheten har økt relativt sterkt blant personer med høyere utdanning er likevel 
ledighetsnivået fortsatt høyest for personer med utdanning fra grunnskole og 
videregående skole. 
 
Ledigheten vokser raskest blant menn 
Det har de siste månedene vært større økning i ledigheten blant menn enn blant kvinner. 
Dette har sammenheng med at arbeidsledigheten har begynt å vokse kraftigere innen 
industriarbeid og bygg og anlegg. Disse bransjene er i stor grad mannsdominerte. 
 
Økende ledighet innen industri  
De siste månedene har ledighetsøkningen forsterket seg innenfor industri. Dette er en 
sektor med en stor andel personer med lavere utdanning. 
 
Ledigheten innen industrien var nedadgående frem til våren 2002. Ledighetsveksten 
innen yrkesgruppen var relativt lav i 2. halvår 2002, men begynte å forsterke seg kraftig 
fra januar 2003. Dette skyldes at svekket konkurranseevne på grunn av høy kronekurs 
og stigende lønnskostnader nå har begynt å gi seg utslag i industriledigheten.  
 
De siste månedene har det vært en klar nedgang i industriproduksjonen. Bedriftene 
nedjusterer først produksjonen, deretter kommer oppsigelsene. Svakere produksjon gir 
grunn til å forvente en fortsatt vekst i industriledigheten de kommende månedene.  
 
Statistisk Sentralbyrås (SSB) konjunkturbarometer for industrien viser at det er 
pessimisme innenfor flere bransjer enn tidligere og industriledere forventer et lavt 
sysselsettingsnivå de nærmeste månedene. Sammen med en stor økning i antall 
permitterte de siste månedene indikerer dette at ledigheten blant industriarbeidere 
kommer til å øke kraftig i månedene som kommer. Mange av bedriftene som nå 
nedbemanner ligger i distriktskommuner, hvor det kan være vanskelig å komme tilbake i 
arbeid. 
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Økte oljeinvesteringer til feltutbygging og felt i drift kan gi visse positive vekstimpulser 
for offshore-relatert industri. Sammen med svekkelsen av norsk krone vil dette ha en 
positiv virkning på industrisysselsettingen og motvirke ledighetsveksten utover året. Høy 
ledighet vil bidra til å dempe lønnsveksten i 2003 og 2004. Dette kan også bidra til å 
styrke konkurransevenen til norske bedrifter på noe sikt. 
 
Lavere byggeaktivitet 
I følge Aetats bedriftsundersøkelse i fjor sommer var det en samlet mangel på totalt 
10.600 bygningsarbeidere. Arbeidsledigheten har økt kraftig innen bygg og anlegg den 
siste tiden, noe som bl.a. skyldes at det nå er færre boligprosjekter. Dette viser at 
mangelen på arbeidskraft i denne yrkesgruppen har avtatt betydelig det siste halvåret. 
SSB forventer at boliginvesteringene vil fortsette å falle ytterligere utover i 2003. Lave 
boliginvesteringer og økning i antall permitterte innen byggevirksomhet varsler fortsatt 
sterk ledighetsøkning innen bygg og anlegg. 
 
Lav ledighetsvekst innen handel- og servicearbeid 
Høy lønnsvekst i fjorårets oppgjør og en rekordlav prisvekst var de viktigste medvirkende 
faktorene for at en gjennomsnittlig norsk familie hadde mer penger i 2002 enn året før. 
Varekonsumet vokste forholdsvis sterkt fra august til november i fjor, men denne 
utviklingen ser nå ut til å avta. Dette tyder på at den usikre utviklingen i internasjonal 
økonomi, økt usikkerhet i arbeidsmarkedet og lavere forventninger om egen økonomi har 
fått husholdningene til å spare mer.  
 
Økt prisvekst som følge av høye strømpriser har dempet nordmenns kjøpelyst i vinter. 
Rentereduksjonene på til sammen 1,5 prosent siden desember 2002 har ikke vært nok til 
å motvirke effekten av økte elektrisitetspriser. Et fortsatt rentefall vil bidra til mer 
optimisme og økt kjøpekraft i husholdningene. Konsumveksten vil da kunne holde seg 
oppe. 
 
Norges Bank regner med en noe lavere vekst i det private konsumet i 2003 enn i 2002. 
Handelsarbeid og servicearbeid er de to yrkesgruppene som påvirkes mest av utviklingen 
i det private konsumet. Ledighetsveksten innen disse yrkesgruppene har vært relativt lav 
det siste året. Aetat forventer begrenset ledighetsvekst innen disse yrker i løpet av året. 
 
Økende ledighet i offentlig sektor 
I Statsbudsjettet for 2003 er det lagt til grunn en relativt liten vekst i offentlig forbruk og 
investeringer. I offentlig sektor, hvor sysselsettingen har vokst kraftig de siste årene, er 
det budsjettmessig bare rom for en moderat økning i sysselsettingen i år. 
 
Aetats fylkeskontorer rapporterer om stagnasjon i sysselsettingen i helsesektoren og 
kommunene. Stagnert sysselsetting i offentlig sektor vil føre til ledighetsvekst i 
undervisningsarbeid og helse, pleie og omsorg. Disse yrkesgruppene har i dag en lav 
ledighet.  
 
Svakere etterspørsel etter arbeidskraft 
Det er vanlig at et vendepunkt på arbeidsmarkedet først gir seg utslag på etterspørselen 
etter arbeidskraft, mens ledighetstallet reagerer noe senere. Etterspørselen etter 
arbeidskraft, målt i antall ledige stillinger i media, er nå under halvparten av toppnivået 
høsten 1998. Denne reduksjon i tilgangen av ledige stillinger er et klart signal om at 
etterspørselen etter arbeidskraft er svak og at presset på arbeidsmarkedet har avtatt.  
 
Ved utgangen av februar i år var det 37 prosent færre stillinger annonsert i media enn 
samme tid året før. Aetat regner derfor med at arbeidsledigheten kommer til å fortsette å 
stige utover året. Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at denne utviklingen vil snu i 
2004. 
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93.000 ledige i gjennomsnitt i 2003 
Samlet sett tyder disse utviklingstendensene på at svekkelsen på arbeidsmarkedet vil 
fortsette i 2003. Aetat har oppjustert sitt ledighetsanslag som følge av dårligere 
makroøkonomiske vekstutsikter i Norge og internasjonalt og forventer at den 
gjennomsnittlige ledigheten vil øke til 93.000 personer i år. Dette vil være en økning på 
18.000 personer fra i fjor. Vi legger til grunn en nedgang i sysselsettingen på vel 10.000 
personer. Svekket arbeidsmarked vil etter en tid gi seg utslag i redusert yrkesdeltakelse. 
Disse effektene forventes å forsterke seg slik at utslagene blir større i 2004 enn i 2003. 
Prognosen forutsetter tiltaksnivå på 8.700 personer.  
 
Vanligvis er det en nedgang i ledigheten fra februar frem til sommeren. Denne 
nedgangen blir trolig svakere i år enn de foregående årene. I sommermånedene øker 
ledigheten igjen som følge av at mange yngre personer registrerer seg som arbeidsledige 
ved Aetat etter avsluttet utdanning. I august i år kan det bli vel 100.000 registrerte 
ledige, noe som tilsvarer 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Aetat anslår at ledigheten ved 
utgangen av året vil være på om lag 98.000 personer. 
 
Flere langtidsledige i 2003 
Langtidsledigheten har økt enda sterkere enn ledigheten totalt sett det siste året. 
Svakere arbeidsmarked med færre utlyste stillinger gjør det vanskelig for arbeidssøkere 
å komme i arbeid. Økning i ledighetsperiodens varighet bekrefter ytterligere 
avmatningen på arbeidsmarkedet. Aetats beregninger viser at langtidsledigheten 
kommer til å øke i omfang, og vi forventer at antallet langtidsledige vil øke fra 20.600 i 
gjennomsnitt i 2002 til 28.000 i 2003. For å møte ledighetsveksten har Aetat fått økte 
personalressurser for å styrke veiledningstilbudet og øke bistanden til aktiv jobbsøking. 
Denne innsatsen vil bidra til å sikre raskere overgang til arbeid og motvirke veksten i 
arbeidsledigheten. 
 
Prognose for 2004 
Det er knyttet stor usikkerhet til den makroøkonomiske utviklingen internasjonalt i 2004. 
Norge er en liten åpen økonomi og er sterkt påvirket av konjunkturer internasjonalt, 
særlig den konkurranseutsatte delen av industrien og eksportbedrifter. 
Verdensøkonomien viser tegn til stagnasjon og en eventuell langvarig nedgang i 
verdensøkonomien vil bidra til videre avkjøling av norsk økonomi. De lave rentene i USA 
og Europa er et uttrykk for denne risikoen. Problemer innen industrien vil gi 
ringvirkninger for det øvrige næringslivet og vil virke dempende på veksten fremover. 
 
Aetat legger derfor til grunn en nedgang i sysselsettingen i 2004 på om lag 25.000 
personer i gjennomsnitt. Yrkesaktiviteten i Norge er på et høyt nivå. Langvarig svekket 
arbeidsmarked vil etter hvert gi seg utslag i redusert yrkesdeltakelse. Flere velger å 
studere og eldre arbeidstakere vil gå ut av arbeidsmarkedet til ulike pensjonsordninger. 
Dette sammen med en lav økning i antall personer i yrkesaktiv alder gir nedgang i 
arbeidsstyrken. Nedgang i arbeidsstyrken begrenser økningen i arbeidsledigheten i 2004.  
 
Tabell 1. Endring i arbeidsstyrke, sysselsetting og registrert ledighet fra året før. 

 Endring fra året før 
 2002 2003 2004 
Arbeidsstyrke (AKU) +17.000 -5.000 -8.000 
Sysselsatte (AKU) +8.000 -13.000 -25.000 
Helt ledige (Aetat) +13.000 +18.000 +17.000 
Kilde: Aetat 
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Utifra den forventede utviklingen i sysselsettingen og arbeidsstyrken følger at den 
registrerte arbeidsledigheten kan øke til 110.000 personer i gjennomsnitt i 2004. 
Beregningsteknisk er det i 2004 lagt til grunn en videreføring av tiltaksnivået i 2003.1 

Tabell 2. Aetats anslag for registrerte helt ledige og langtidsledige i 2003 og 2004. 

 2002 2003 2004 

Helt ledige, antall personer 75.200 93.000 110.000 
Helt ledige, målt i prosent av arbeidsstyrken 3,2 % 3,9 % 4,6 % 
Langtidsledige 20.600 28.000 34.000 
Kilde: Aetat 
 

                                          
1 Fra og med 1. januar 2003 er det foretatt endringer i dagpengeregelverket som iverksettes for nye 
dagpengesøkere. Dette vil isolert sett føre til at litt færre ledige vil melde seg ved Aetat, noe vi har tatt hensyn 
til i anslagene. 
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1 Utviklingen på arbeidsmarkedet 
 
Ved utgangen av februar var 92.500 arbeidssøkere uten arbeid registrert ved Aetat, noe 
som er 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er om lag 25.000 flere mennesker som er 
arbeidsledige i dag enn i sommeren 2001, se figur 1. Vi må helt tilbake til begynnelsen 
av 1990-tallet for å finne en tilsvarende langvarig ledighetsøkning.  
 
Den viktigste årsaken til ledighetsøkningen er redusert etterspørsel etter arbeidskraft. 
Aetats statistikk viser at det har vært en sterk nedgang i tilgangen av ledige stillinger 
som bedriftene har annonsert i media i 2002. Dette er i tråd med SSBs 
arbeidskraftundersøkelse (AKU) som viser at sysselsettingen har gått ned med 7.000 
personer fra 4. kvartal i 2001 til samme kvartal i fjor. Samtidig har arbeidsstyrken økt 
med om lag 2000 personer. Med andre ord etterspør bedriftene mindre arbeidskraft, 
mens arbeidskrafttilbudet har vært økende.  
 
Utviklingen i de registrerte ledighetstallene er stort sett i overensstemmelse med SSBs 
arbeidskraftundersøkelse. Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 87.000 arbeidsledige i 4. 
kvartal 2002, en økning på 9000 (12 %) fra samme kvartal i fjor. AKU-ledigheten 
utgjorde 3,7 prosent av arbeidsstyrken. 
 
Vi ser i figur 1 at den sesongjusterte ledigheten nå ligger på samme nivå som i 
sommeren 1997. I det året var det gjennomsnittlig 23.000 personer som deltok på 
arbeidsmarkedstiltak. Ved utgangen av februar 2003 var 13.100 personer 
tiltaksdeltakere. Antall ordinære tiltaksdeltakere har ikke økt i takt med ledigheten. Dette 
må ses i sammenheng med at Aetat nå satser mer på mer aktiv veiledning og tettere 
oppfølging av hver enkelt arbeidssøker. 
 

Figur 1. Utviklingen i antall helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere. Januar 1997-februar 
2003. Sesongjusterte tall. 
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Kilde: Aetat  
 
Antall delvis sysselsatte personer har økt med syv prosent det siste året. Ved utgangen 
av februar var det 42.500 delvis sysselsatte. Dette er personer som enten er delvis 
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permitterte eller arbeider mindre enn heltid og som ønsker lengre arbeidstid. De fleste av 
de delvis sysselsatte er kvinner, men andelen av menn har vokst det siste året. Økningen 
i antall delvis sysselsatte kan ses i sammenheng med at etterspørselen etter arbeidskraft 
har avtatt og at det har vært flere permitteringer. 
 
 
1.1 Ledigheten øker i hele landet 
 
Da ledigheten begynte å øke sommeren 2001, var økningen konsentrert til Oslo-
området. Dette hadde sammenheng med aktivitetsnedgangen innenfor IKT-relatert 
virksomhet. Ledighetsveksten i februar 2003 var sterkest i Akershus, Møre og Romsdal 
og Sogn og Fjordane, se figur 2.  

Figur 2. Prosentvis endring i ledigheten, etter fylke. Februar 2002-februar 2003. 
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Kilde: Aetat 
 
I Akershus er det personer med yrkesbakgrunn fra administrativt og humanistisk arbeid 
og merkantile yrker som står bak den største ledighetsøkningen. I Møre og Romsdal og 
Sogn og Fjordane derimot har det vært stor økning i antall arbeidsledige fra industrien. I 
disse fylkene har mange industribedrifter gjennomført oppsigelser og nedleggelser. Det 
er en høy vekst i ledigheten også på Østlandet og i Agderfylkene. I de fire nordligste 
fylkene har ledighetsøkningen det siste året vært mer beskjeden. Disse fylkene har, 
bortsett fra Troms, høyere ledighetsnivå enn landsgjennomsnittet. Ledigheten målt i 
prosent av arbeidsstyrken er høyest i Finnmark og Aust-Agder og lavest i Akershus og 
Sogn og Fjordane, se figur 3. 
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Figur 3. Ledigheten målt i prosent av arbeidsstyrken, etter fylke. Februar 2003. 
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Kilde: Aetat 
 
 
1.2 Fortsatt sterk ledighetsvekst for IKT-yrker 
 
I begynnelsen av den nåværende ledighetsveksten var økningen sterkest innenfor IKT-
relaterte yrker og administrativt personell i privat og offentlig sektor. I løpet av 2002 
spredte ledighetsøkningen seg til alle yrkesgrupper. Det har vært en kraftig økning i 
ledigheten innen industrien de siste to månedene. Fra februar i fjor til februar i år har 
ledigheten økt kraftigst innenfor naturvitenskapelige yrker, med hele 45 prosent, se figur 
4. Særlig har ledigheten økt for de innen denne yrkesgruppen med bakgrunn fra IKT-
yrker, der ledigheten har økt med 51 prosent.  
 
Ledighetsveksten i naturvitenskapelige yrker, administrativt og humanistisk arbeid og 
undervisningsarbeid er fortsatt høy, men den har vært avtakende de siste månedene. 
Sammen med en høy ledighetsvekst innen industriarbeid og bygg og anlegg tyder disse 
utviklingstendensene på at ledighetsøkningen blant arbeidssøkere med høyt 
utdanningsnivå kan bli svakere enn blant personer med lavere utdanning de kommende 
månedene. 
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Figur 4. Prosentvis endring i ledigheten, etter yrke. Februar 2002-februar 2003. 
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Figur 5 viser at ledigheten er lavest innenfor undervisning og helse, pleie og omsorg. 
Disse yrkene er i mindre grad påvirket av konjunktursvingninger. Ledigheten er høyest 
innen bygg og anlegg og industriarbeid. Vi skal nå se nærmere på ledigheten innen 
yrkesgruppene. 

Figur 5. Ledighetsnivå målt i prosent av arbeidsstyrken, etter yrke. Februar 2003. 
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Bygg og anlegg 
Ved utgangen av februar hadde bygge- og anleggsarbeid den høyeste ledigheten målt i 
prosent av arbeidsstyrken på 7,3 prosent. Ledighetsøkningen innen bygg og anlegg 
startet senere enn innen andre yrkesgrupper. Det har vært en sterk økning i antall ledige 
med yrkesbakgrunn fra byggearbeid de siste månedene, noe som bl.a. skyldes at det har 
vært færre boligprosjekter. Det var 31 prosent flere arbeidsledige innen byggearbeid i 
februar enn for et år siden, se figur 4.  
 
Det er ufaglært arbeidskraft som dominerer ledighetsveksten innen bygg og anlegg, men 
ledigheten vokser også markant blant tømrere, rørleggere og snekkere. Den sterkeste 
ledighetsveksten etter årsskiftet innen denne yrkesgruppen har vært i Hordaland, 
Telemark, Akershus og Oslo. Det har vært relativt beskjeden vekst i ledigheten blant 
bygge- og anleggsarbeidere i Hedmark og de fem nordligste fylkene. 
 
Ledighetsutviklingen tyder på at mangelen på fagarbeidere innenfor byggearbeid er i ferd 
med å avta. Det er fortsatt noe rekrutteringsproblemer når det gjelder håndverkere 
innen byggevirksomhet. Dette har sammenheng at mange arbeidsledige innen bygg ikke 
har de kvalifikasjonene arbeidsgivere etterspør.  
 
Industriarbeid 
Det var liten vekst i ledigheten innen industrien i 2002. Aetats statistikk ved utgangen av 
februar i år viser imidlertid at ledigheten blant industriarbeidere har begynt å øke 
kraftigere etter årsskiftet. Dette skyldes at det i fjor høst var mange innskrenkninger og 
konkurser innen industrien i kjølvannet av høy kronekurs og svakere internasjonale 
markeder. Det har også vært en klar nedgang i industriproduksjonen de siste månedene.  
 
Innen industrien er det særlig personer med yrkesbakgrunn fra sveising, platearbeid og 
fiskeindustrien som har hatt kraftig økning i ledigheten. Ledigheten innen industrien målt 
i antall personer har det siste året økt mest i Hordaland og Møre og Romsdal. 
 
Handelsarbeid 
Det er butikkmedarbeidere og selgere innen engros- og detaljhandel som dominerer 
ledighetsveksten innen handelsarbeid. Arbeidsledigheten innen handelsarbeid er relativt 
høy, noe som har sammenheng med at det er et stort innslag ufaglærte innen bransjen. 
Ledigheten innenfor handelsarbeid er også sterkt påvirket av utviklingen i privat konsum. 
Ledighetsveksten innen denne yrkesgruppen har imidlertid vært relativt beskjeden det 
siste året, se figur 4. Ledighetsøkningen har vært sterkest i Oslo og Akershus.  
 
Servicearbeid 
Innen servicearbeid er det en relativt stor økning i ledigheten blant kokker og 
kjøkkenassistenter. Ledighetsøkningen innen restaurantarbeid skyldes blant annet den 
relativt svake utviklingen i privat konsum. Servicearbeid er en yrkesgruppe med et 
relativt stort innslag av midlertidig ansatte. Det er ofte disse personene som blir oppsagt 
først når bedriftene er nødt til å innskrenke virksomheten. Det er også mange flere 
mennesker med bakgrunn fra rengjøring som er blitt arbeidsledige, sammenlignet med 
februar i fjor. Dette kan ha sammenheng med at bedriftene først kutter kostnader som 
ikke er direkte tilknyttet produksjonen. 
 
Ledighetsprosenten blant personer med bakgrunn fra servicearbeid var ved utgangen av 
februar på 4,6 prosent, se figur 5. Det er 22 prosent flere arbeidsledige med bakgrunn 
fra servicearbeid enn februar i fjor. Den største ledighetsøkningen har funnet sted i Oslo 
og Akershus.  
 
Transportarbeid 
Det er personer med bakgrunn som lastebil- og vogntogførere som står bak den største 
ledighetsøkningen innen transportarbeid. Yrkesgruppen har hatt en svak økning i 
ledigheten på 11 prosent de siste tolv månedene. Ledighetsprosenten innen transport er 
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likevel relativt høy, se figur 5. Den største ledighetsøkningen sammenlignet med februar 
i fjor innen denne gruppen har funnet sted i Akershus og Buskerud. 
 
Merkantile yrker 
Merkantile yrker har hatt en ledighetsvekst på 23 prosent det siste året, men veksttakten 
har vært avtakende fra siste kvartal i fjor. Innen merkantile yrker har lagermedarbeidere 
og kontormedarbeidere hatt den største ledighetsøkningen i antall personer fra i fjor. 
Akershus og Sogn og Fjordane har hatt den høyeste prosentvise ledighetsveksten innen 
yrkesgruppen.  
 
Administrativt og humanistisk arbeid 
Det er blant personer med yrkesbakgrunn som saksbehandlere innen offentlig 
administrasjon og mellomledere innen varehandel og restaurant hvor ledigheten har økt 
mest innen denne yrkesgruppen. Administrativt og humanistisk arbeid er den 
yrkesgruppen som har hatt den nest største økningen i arbeidsledigheten det siste året 
på 35 prosent, se figur 4. Den sterkeste ledighetsøkningen har funnet sted i Møre og 
Romsdal samt Akershus. 
 
Ledigheten innen yrkesgruppen er likevel fortsatt klart lavere enn for ledigheten totalt, se 
figur 5. Dette må ses i sammenheng med at denne yrkeskategorien har relativt stort 
innslag av arbeidssøkere med høyere utdanning.  
 
Naturvitenskapelige yrker 
Systemutviklere og programmere samt sivilingeniører og ingeniører innen 
telekommunikasjon er de yrkesgruppene som har opplevd den største veksten i 
arbeidsledigheten innen naturvitenskapelige yrker. Dette skyldes hovedsakelig at det har 
vært oppsigelser og nedleggelser innen IT-bransjen. Denne yrkeskategorien har også 
stort innslag av arbeidssøkere med høyere utdanning. Ledighetsveksten innen IKT-yrker 
har vært kraftigst i Oslo, men også i Akershus og Hordaland har ledigheten innen IKT økt 
sterkt. For IKT-sektoren økte antall åpnede konkurser med 39 prosent fra 2001 til 2002. 
 
Jordbruk, skog og fiske 
Jordbruk, skog og fiske har hatt en beskjeden økning i ledighetstallene det siste året. 
Flere fiskere og fiskeoppdrettere har meldt seg arbeidsledige sammenlignet med februar i 
fjor. Dette skyldes blant annet at råvareprisene for fisk har vært lave den siste tiden. 
 
Helse, pleie og omsorg 
Innen helse, pleie og omsorg er det fortsatt stor mangel på tannleger, leger og 
sykepleiere. Ledigheten er lav i hele landet. Ledighetsøkningen innen denne 
yrkesgruppen har vært kraftigst blant barne- og ungdomsmedarbeidere og ufaglært 
omsorgspersonale. Ledighetsøkningen innen disse yrkene har vært størst i Akershus og 
Vestfold. 
 
Undervisningsarbeid 
Innen undervisningsarbeid har det også vært stor økning i ledigheten, noe som skyldes 
blant annet endrede arbeidstidsbestemmelser for lærere, herunder økt leseplikt. 
Yrkesgruppen har likevel det laveste ledighetsnivået, se figur 5. Den sterkeste 
ledighetsøkningen har vært blant grunnskolelærere og faglærere i videregående skole. 
Hordaland og Oslo har hatt den kraftigste veksten i ledigheten innen 
undervisningsarbeid. 
 
 
1.3 Langtidsledigheten øker sterkere enn ledigheten i alt 
 
Langtidsledigheten har økt langt sterkere enn totalt antall arbeidsledige det siste året. 
Ved utgangen av februar var det 24.800 som hadde vært sammenhengende helt ledige 
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mer enn seks måneder, en økning på 7.200 personer (41 %) fra februar i fjor. 
Langtidsledigheten utgjør dermed 27 prosent av den totale ledigheten. 
 
Økt varighet av ledighetsperioden blant de arbeidsledige sammen med økt tilgang av nye 
ledige viser at det er blitt vanskeligere for arbeidsledige å komme i jobb. Et lavt nivå på 
de ordinære arbeidsmarkedstiltakene reduserer de arbeidslediges sannsynlighet for å 
komme på tiltak og få brudd i ledighetsperioden. 
 
Selv om langtidsledigheten har gått opp med 41 prosent fra februar i fjor, har over 
halvparten av arbeidssøkere vært ledig mindre enn tre måneder, se figur 6. Bare 13 
prosent av alle arbeidssøkere har vært arbeidsledig sammenhengende over ett år. 
 

Figur 6. Registrerte helt ledige i Aetats register, etter ledighetens sammenhengende 
varighet. Februar 2003. 
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Kilde: Aetat 
 
Vi ser i figur 7 at andelen registrerte ledige som har vært arbeidsledige mer enn seks 
måneder er høyest blant arbeidssøkere som har yrkesbakgrunn fra merkantile yrker, 
undervisningsarbeid og administrativt og humanistisk arbeid. Dette tyder på at de som er 
blitt ledige med bakgrunn fra disse yrkesgruppene har hatt vanskeligheter med å få seg 
jobb. 
 
Andelen langtidsledige er lavest innenfor bygg og anlegg. Dette må ses i sammenheng 
med at det er vanlig for personer i denne yrkesgruppen å ha korte permitteringsperioder 
mellom oppdragene.  
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Figur 7. Andel langtidsledige av helt ledige i alt, etter yrke. Februar 2003. 
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1.4 Ledigheten vokser raskest blant menn 
  
Arbeidsmarkedet i Norge er i stor grad kjønnsfordelt. Dette gjenspeiles også i Aetats 
ledighetsstatistikk. Mannsandelen av de registrerte helt arbeidsledige er høyest blant 
personer med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg, transportarbeid og naturvitenskapelige 
yrker, se figur 8. De fleste ledige i helse, pleie og omsorg og undervisningsarbeid er 
kvinner.  
 
Under forrige nedgangskonjunktur, som startet i 1988, økte ledigheten blant menn 
raskere enn blant kvinner. Ledigheten blant kvinner og menn nådde toppen i 1993. Da 
var den mannlige ledigheten på 6,3 prosent, målt i prosent av arbeidsstyrken, mot 
kvinnenes 4,7 prosent. I 1996 var ledighetsnivået omtrent likt for kvinner og menn.  
 
Ledighetsøkningen som startet sommeren 2001 har rammet begge kjønnene omtrent like 
hardt, men de siste månedene har ledigheten blant menn vokst raskere. Dette har 
sammenheng med at menn i større grad er sysselsatt innen byggevirksomhet og industri 
som har opplevd en kraftig ledighetsøkning de siste månedene. Flertallet av kvinner er 
derimot sysselsatt innen offentlig og skjermet sektor som ikke er så følsomme på 
konjunktursvingninger.  
 
Ledigheten blant både kvinner og menn er høyest i aldersgruppen 20-29 år. Dette har 
sammenheng med at ungdom i denne alderen avslutter utdannelse, og det vil ta noe tid 
å etablere seg på arbeidsmarkedet. Videre er nyutdannedes posisjon på arbeidsmarkedet 
mer utsatt for nedbemanninger på grunn av kort ansiennitet og midlertidige kontrakter. 
På den andre siden er det lettere for ungdom å omstille seg til nytt arbeid enn for de 
eldre på grunn av høyere mobilitet, og de har som regel en kompetanse som er mer 
tilpasset etterspørselen på arbeidsmarkedet. 
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Figur 8. Antall registrerte helt ledige, etter kjønn og yrkesbakgrunn. Februar 2003. 
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Det er blant menn i alderen 40-49 år at ledigheten vokser sterkest, mens den største 
ledighetsøkningen blant kvinner er i aldersgruppen 20-24 år, se figur 9. Ledighetsnivået 
blant menn er høyere enn blant kvinner i alle aldersgruppene. Ledigheten vokser også 
raskere blant menn i alle aldre.  

Figur 9. Prosentvis endring i antall helt ledige, etter alder og kjønn. Februar 2002-
februar 2003. 
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I dag er en betydelig større andel av ungdommen studenter som ikke er med i 
arbeidsstyrken sammenlignet med situasjonen for ti år siden. Ungdom under 20 år har 
hatt en relativt svak økning i ledigheten det siste året. Dette skyldes at 
ungdomsledigheten i stor grad påvirkes av at ungdom prioriteres ved inntak på 
arbeidsmarkedstiltak. Blant personer over seksti år har veksten også vært relativt lav, 
noe som blant annet må sees i sammenheng med at ulike ordninger for 
førtidspensjonering blir mer utbredt. 
 
Kvinner mer og mer yrkesaktive 
Forskjellen mellom kvinners og menns yrkesaktivitet blir stadig mindre. I 2002 var 70 
prosent av kvinnene og 77 prosent av mennene med i arbeidsstyrken, en differanse på 
syv prosentpoeng. For ti år siden var differansen på tolv prosentpoeng, og hele 23 
prosentpoeng for 20 år siden. 
 
I perioden med høy ledighet, fra 1988 til 1994, ble mennenes yrkesaktivitet redusert 
med fire prosentpoeng, mens nedgangen i kvinnenes yrkesdeltakelse var bare på 1,5 
prosentpoeng, se figur 10. Med andre ord, det var flere menn enn kvinner som gikk ut av 
arbeidsstyrken i denne perioden. Ungdom under 24 år var den gruppen hvor 
yrkesdeltakelsen gikk kraftigst ned i begynnelsen av 1990-tallet. Dette skyldes at et 
svakt arbeidsmarked medførte at mange ungdommer valgte å studere etter 
videregående skole, og at det var mindre vanlig med deltidsarbeid ved siden av 
skolegangen. Aldersgruppen menn over 60 år opplevde også en kraftig nedgang i 
yrkesprosenten. I denne aldersgruppen var det mange som valgte førtidspensjonering 
foran arbeidsledighet.  

Figur 10. Yrkesdeltakelse blant kvinner og menn 1981-2002. Årsgjennomsnitt. 
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De siste fire årene har yrkesaktiviteten for menn sunket med 1 prosentpoeng, mens den 
for kvinner har gått opp med 1,5 prosentpoeng. Fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002 
viser AKU-tallene en svak nedgang i så vel menns som kvinners yrkesaktivitet totalt sett.  
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1.5 Flertallet av arbeidssøkere har grunnskole og videregående skole 
som høyeste utdanning 

 
Veksten i ledigheten har økt prosentvis sterkest for arbeidssøkere med universitets- eller 
høyskoleutdannelse. I antall personer er økningen likevel sterkest blant dem som ikke 
har høyere utdanning. Ved utgangen av februar var det 9.300 flere arbeidsledige 
personer uten utdanning på høyskole- eller universitetsnivå enn samme tid i fjor. 
Flertallet av arbeidssøkerne har grunnskole og videregående skole som høyeste 
utdanning.  
 
Det har vært fallende aktivitet innen industrien og byggevirksomheten de siste 
månedene. Aetat forventer derfor at ledighetsveksten blant personer uten høyere 
utdanning kommer til å tilta i månedene som kommer.  

Figur 11. Prosentvis endring i den registrerte ledigheten, etter utdanningsnivå. Februar 
2002-februar 2003. 

 
Kilde: Aetat 
 
 
1.6 Økning i permitteringer 
 
Alle fylker, bortsett fra Tromsø og Hedmark, har hatt en vekst i antall helt og delvis 
permitterte i januar og februar sammenlignet med samme periode året før. I 
gjennomsnitt for hele landet har tallet på permitterte økt med om lag 37 prosent.  
 
Det har vært en fordobling i antall permitterte i Aust-Agder fra samme periode i fjor, se 
figur 12. Møre og Romsdal, Vestfold, Vest-Agder og Buskerud opplever også en kraftig 
økning i permitteringer. Den sterke økningen i antall permitterte i disse fylkene 
gjenspeiler problemene i industrien som følge av svekket konkurranseevne.  
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Figur 12. Prosentvis endring i antall permitterte, etter fylke. Januar og februar 2002-
januar og februar 2003. 
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1.7 Flere yrkeshemmede 
 
Årsgjennomsnittet for beholdningen yrkeshemmede i 2002 endte på 72.400 personer. 
Sammenlignet med året før er dette en vekst på nærmere 14 prosent.  
Utviklingen i yrkeshemmede har vært preget av en jevn og høy vekst de siste 2-3 årene, 
se figur 13.  
 
Ved utgangen av februar var det 75.900 yrkeshemmede. Så langt i år har antall 
yrkeshemmede økt med 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
I fjor opplevde Aetat en tilgang på 36.800 yrkeshemmede arbeidssøkere. For 2003 og 
2004 forventes en videreføring av denne høye tilgangen av yrkeshemmede. Et høyt 
antall nye yrkeshemmede har sammenheng med at flere personer enn tidligere går ut av 
arbeidsstyrken på grunn av sykdom. Etter en tid vil en del av disse personene henvende 
seg til Aetat for bistand til yrkesrettet attføring. I 2002 startet også Aetat, i samarbeid 
med Trygdeetaten, et nytt prosjekt som tok sikte på å reaktivisere yrkeshemmede 
arbeidssøkere. Dette resulterte i at mellom 2.000 og 2.500 tidligere uførepensjonister ble 
prøvet for attføring i 2002. Aetat vil fortsette dette arbeidet også i 2003.  
 
Et gjennomsnittlig attføringsløp varer mellom 2 og 3 år. Det er derfor grunn til å tro at 
den senere års tilgang av yrkeshemmede snart vil gi utslag i økt avgang. Aetats statstikk 
indikerer likevel at denne effekten i liten grad har inntruffet. Varigheten i beholdningen 
yrkeshemmede har i løpet de siste månedene økt noe. Dette indikerer at avgangen har 
stoppet litt opp, noe som må ses på som en viktig årsak til økningen i beholdningstallene 
som har funnet sted i den senere tid. Aetat forventer at avgangen først øker mot slutten 
av 2003. 



 Utviklingen på arbeidsmarkedet 19 

Rapport om arbeidsmarkedet 1/2003 Aetat 

Figur 13. Utviklingen i antall yrkeshemmede. Januar 1998-februar 2003. Sesongjusterte 
tall. 
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Aetat regner med en avdempet vekst i beholdningen yrkeshemmede, noe som tilsier et 
årsgjennomsnitt for 2003 på 79.000. I 2004 forventer Aetat et årsgjennomsnitt på 
83.000 yrkeshemmede. 
 
 
1.8 Svakere etterspørsel etter arbeidskraft 
 
Færre ledige stillinger 
Utviklingen i tilgangen av ledige stillinger gir oss informasjon om endringer i 
etterspørselen etter arbeidskraft og bedriftenes rekrutteringsproblemer. Antall stillinger 
annonsert i media er nå under halvparten av toppnivået høsten 1998. Denne 
reduksjonen er et klart signal om at etterspørselen etter arbeidskraft er svak og at 
presset på arbeidsmarkedet har avtatt. Ved utgangen av februar i år var det 37 prosent 
færre stillinger annonsert i media enn året før.  
 
Figur 14 viser at etterspørselen etter arbeidskraft målt ved tilgangen på ledige stillinger 
har gått ned i alle yrkesgrupper hittil i år, og at nedgangen har vært kraftigst innen 
industriarbeid sammenlignet med samme periode i fjor. Vi må dermed forvente at 
ledigheten innen industri vil fortsette å øke kraftig de kommende månedene.  
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Figur 14. Prosentvis endring i tilgang av ledige stillinger, etter yrke hittil i år 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
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Etterspørselen etter arbeidskraft fortsetter å avta i hele landet, se figur 15. Den sterkeste 
nedgangen hittil i år har vært i tradisjonelle industrifylker som Vestfold, Telemark og 
Møre og Romsdal. Som vist i figur 14 er det nettopp industrien som har hatt den største 
nedgang i arbeidskraftetterspørselen den siste tiden. Etterspørselen etter arbeidskraft 
avtar fortsatt også i Oslo og Akershus, men ikke like kraftig som i fjor høst. 
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Figur 15. Prosentvis endring i tilgang av ledige stillinger annonsert i media hittil i år 
sammenlignet med samme periode i fjor, etter fylke.  
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Det er vanlig at et vendepunkt på arbeidsmarkedet gir seg først utslag på etterspørselen 
etter arbeidskraft, målt ved tilgangen av ledige stillinger, mens ledighetstallet derimot 
reagerer noe senere. Vi ser i figur 16 at nedgangen i ledige stillinger startet i vinteren 
2001. Først om lag et halvt år senere ga dette utslag på arbeidsledigheten. Siden 
vinteren 2001 har tilgangen av ledige stillinger gått ned med 50 prosent, mens 
ledigheten har økt med 38 prosent siden sommeren 2001. 

Figur 16. Utviklingen i ledigheten og tilgangen av ledige stillinger i media pr. virkedag. 
Januar 1998-februar 2003. Sesongjusterte tall. 
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Sysselsettingen stagnerer 
Sysselsettingen økte med 8.500 personer fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002 i følge 
foreløpige nasjonalregnskapstall, se figur 17. Helse- og sosialtjenester hadde den største 
sysselsettingsøkningen på om lag 15.000 personer. Sysselsettingen innenfor helse- og 
sosialtjenester økte med over 50.000 personer i løpet av årene 1996-2001. Også 
innenfor varehandel, hotell og restaurant og bygge- og anleggsvirksomhet var det på 
dette tidspunktet vekst i sysselsettingen. Aetats statistikk indikerer at utviklingen i 
sysselsettingen innenfor bygg og anlegg har svekket seg siden 3. kvartal i fjor.  
 
Det var størst nedgang i sysselsettingen innen transport og kommunikasjon. Nedgangen i 
sysselsettingen innenfor industrien var på dette tidspunktet relativt moderat. Aetats 
statistikk viste også en relativt beskjeden økning i ledigheten innenfor industriarbeid på 
samme tidspunkt. Dette viser at problemene innenfor industrien i liten grad hadde vist 
seg på arbeidsmarkedet fram til 3. kvartal i fjor. Utviklingen i ledigheten innenfor 
industriarbeid de siste månedene indikerer at nedgangen i sysselsettingen forsterket seg 
mot slutten av fjoråret og inn i 2003. 
  
Sysselsettingen har de siste månedene vist tegn til stagnasjon og den sesongkorrigerte 
sysselsettingen har gått betydelig ned fra oktober til desember. Dette, sammen med 
nedgangen i ledige stillinger annonsert i media, bekrefter at etterspørselen etter 
arbeidskraft avtar.  

Figur 17. Endring i sysselsettingen, etter næring. 3. kvartal 2001-3. kvartal 2002. 
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2 Kvar sjuande i yrkesaktiv alder var registrert hos Aetat i løpet av 
2002 

 
 
I løpet av 2002 var 399.900 personar registrert som arbeidssøkjarar hos Aetat for ein 
kortare eller lengre periode. Dette vil seia det same som at 14 prosent av alle i 
aldersgruppa 16–66 år, eller kvar sjuande person, var registrert som arbeidssøkjar i 
løpet av fjoråret. 296.700 personar, eller 10 prosent av folkemengda mellom 16–66 år, 
opplevde å bli heilt arbeidslause i løpet av fjoråret. Relativt sett var det flest personar i 
Finnmark (22%) som var innom Aetat som arbeidssøkjarar, og færrast i Akershus (8%). 
 
Gjennomstrøyminga blant arbeidssøkjarane, rekna som forholdet mellom alle som var 
arbeidssøkjarar i løpet av 2002 og gjennomsnittleg tal over behaldninga, seier noko om i 
kva grad det er utskifting av dei personane som til ei kvar tid står registrert hos Aetat. 
Personar som var registrert som ordinære arbeidssøkjarar hadde høgare 
gjennomstrøyming enn dei som var innom som yrkesvalhemma. Dette skuldast at mange 
yrkesvalhemma er i langvarige kvalifiserings- og arbeidstreningstiltak. 
Gjennomstrøyminga blant dei som var yrkesvalhemma i løpet av 2002 viser liten 
variasjon med omsyn til kjønn, alder, utdanning og andre bakgrunnskjenneteikn. I 
gruppa som var registrert som ordinære arbeidssøkjarar derimot, varierer 
gjennnomstrøyminga sterkt med alder. Det er størst utskifting blant dei registrerte som 
er under 25 år, for dei over 25 år minkar gjennomstrøyminga med alderen. 
 
  
2.1 Bakgrunn 
 
I denne artikkelen presenterer vi ein del talmateriale over arbeidssøkjarar som har vore 
innom Aetat i løpet av 2002. Formålet er for det første å seia noko om kor stor del av 
folkemengda som var arbeidssøkjarar i løpet av 2002. Dessutan vil vi presentere ein del 
talmateriale som viser kor stor gjennomstrøyming det er blant ulike 
arbeidssøkjargrupper. Strøymingstala presenterer vi i form av ein enkel indikator som 
seier noko om i kor stor grad det er utskifting i talet på registrerte arbeidssøkjarar. 
Indikatoren er lik forholdet mellom talet på personar innom ei arbeidssøkjargruppe og 
årsgjennomsnittet for behaldninga for denne gruppa i 2002. Litt forenkla kan vi seia at 
indikatoren viser kor mange gonger personane i behaldninga vert ”skifta ut” i løpet av 
året. Ein indikator lik 1 i ei gruppe, vil seia det same som at alle i denne 
arbeidsøkjargruppa har stått registrert gjennom heile året. Ein indikator lik 2 i ei gruppe 
vil seia at i gjennomsnitt har alle personane i gruppa vorte skifta ut ein gong.  
 
 
2.2 Arbeidssøkjarar innom Aetat  
 
I løpet av 2002 var 399.9002 personar registrert som arbeidssøkjarar hos Aetat for ein 
kortare eller lengre periode. Dette tyder at 14 prosent av folkemengda mellom 16–66 år 
var registrert hos Aetat i løpet av fjoråret. Tabell 1 viser talet på personar som har vore 
innom Aetat i 2002 fordelt på ulike arbeidssøkjargrupper. Det har berre vore  
ein liten auke i talet på arbeidssøkjarar i alt. I løpet av 2002 var 4.800 fleire personar  
registrert hos Aetat enn i 2001, dette svarar til ein auke på 1 prosent. 
 
 
 
 
 
 

                                          
2 Tala vi presenterer over arbeidssøkjarar innom Aetat i løpet av året avvik litt (inntil 0,2%) frå offisielle tal 
presentert i ”Historisk statistikk over arbeidsmarkedet 2002”. Dette skuldast metodiske problem ved kopling av 
data frå ulike register. Avvika er så små at dei er utan innverknad på analysen som vert presentert her. 
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Tabell 1. Arbeidssøkjarar innom Aetat i løpet av 20023. Absolutte tal og i prosent av  
folkemengda 16 – 66 år. Endring 2001 – 2002 i absolutte tal og i prosent. 

 
 

2001 2002 I % av folkemengda 
16- 66 år 

Absolutt endring 
2001 - 2002 

Endring i % 

      
Heilt arbeidslause 
 

266074 296845 10 % 30771 12 % 

Delvis sysselsette  
 

142712 146365 5 % 3653 3 % 

Ordinære 
tiltaksdeltakarar 
 

41216 37672 1 % -3544 -9 % 

Yrkesvalhemma 97876 102737 3 % 4861 5 % 
      

Registrerte 
arbeidsøkjarar i alt 

 
395135 

 
399903 

 
14 % 

 
4768 

 
1 % 

Kjelde:Aetat 
 
Størst auke har det vore i talet på personar som har vore heilt arbeidslause i løpet av 
året. I løpet av 2002 har kvar tiande person i folkemengda i alderen 16–66 år vore heilt 
arbeidslause for ein kortare eller lengre periode. Dette er ein auke på 30.800 personar 
når vi samanliknar med 2001. Auken skuldast først og fremst at fleire har vorte 
arbeidslause, men ein del av auken kan forklarast med endring i rutinane for registrering 
av delvis sysselsette. Nye registreringsrutinar har gjort at fleire av de delvis sysselsette 
har vore registrert som heilt arbeidslause for ein kortare periode i starten av 
arbeidssøkjarperioden.  
 
Samanlikna med 2001 var det ein 5 prosent auke i talet på personar som var 
yrkesvalhemma. I løpet av 2002 var 102.700 ulike personar registrert som 
yrkesvalhemma hos Aetat. Dette svarer til 3 prosent av folkemengda i alderen 16–66 år. 
Tabell 1 viser og at 9 prosent færre personar har teke del i ordinære 
arbeidsmarknadstiltak i løpet av 2002 enn tilfellet var i 2001. 
 
 
2.3 Flest finnmarkingar registrert hos Aetat  
  
Tabell 2 viser at det er store skilje mellom fylka når det gjeld kor stor prosentdel av 
folkemengda som var registrerte arbeidssøkjarar i løpet av 2002. I Finnmark var heile 22 
prosent av folkemengda i alderen 16–66 år registrert hos Aetat for ein kortare eller 
lengre periode, medan dette berre gjaldt 8 prosent av folkemengda i Akershus. Dei fem 
nordlegaste fylka samt Telemark og Agderfylka ligg over landsgjennomsnittet når det 
gjeld prosentdel av folkemengda som har vore registrert hos Aetat i løpet av 2002. 
Akershus peikar seg klårt ut som det fylket der det var færrast personar som var innom 
Aetat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
3 Talet på registrerte arbeidssøkjarar i alt er lågare enn summen av talet på personar innom dei ulike 
arbeidssøkjargruppene. Dette skuldast at same person kan ha vore innom fleire grupper i løpet av året. 
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Tabell 2. Personar innom Aetat fordelt på arbeidssøkjargruppe og fylke. Absolutte tal og i 
prosent av folkemengda i aldersgruppa 16-66 år. 

  
Yrkesval- 

hemma 

I % av 
folkemengda 

16 - 66 år 

Ordinære 
arbeids- 
søkjarar 

I % av 
folkemengda 

16 - 66 år 

Registrerte 
arbeids- 

søkjarar i alt 

I % av 
folkemengda 

16 - 66 år 
       

Østfold 5327 3 % 16892 10 % 20834 13 % 

Akershus 7265 2 % 20212 6 % 26187 8 % 

Oslo 10026 3 % 41378 12 % 49262 14 % 

Hedmark 4151 3 % 11812 10 % 15055 13 % 

Oppland 3900 3 % 10872 9 % 13834 12 % 

Buskerud 5877 4 % 14313 9 % 18925 12 % 

Vestfold 5563 4 % 14744 10 % 19179 14 % 

Telemark 5283 5 % 12970 12 % 16939 16 % 

Aust-Agder 2993 4 % 8512 13 % 10797 16 % 

Vest-Agder 4204 4 % 12170 12 % 15246 15 % 

Rogaland 6665 3 % 26470 11 % 31874 13 % 

Hordaland 9013 3 % 31028 11 % 38393 14 % 

Sogn og Fjordane 1896 3 % 6334 9 % 7808 12 % 

Møre og Romsdal 4880 3 % 16961 11 % 20643 13 % 

Sør-Trøndelag 6450 4 % 23085 13 % 27755 16 % 

Nord-Trøndelag 3513 4 % 10420 13 % 13186 16 % 

Nordland 7993 5 % 20658 14 % 27072 18 % 

Troms 4919 5 % 12016 12 % 16166 16 % 

Finnmark 2816 6 % 8586 18 % 10738 22 % 

       

Landet 102737 3 % 319440 11 % 399903 14 % 

Kjelde:Aetat 
 
Også når det gjeld yrkesvalhemma er Finnmark det fylket der flest personar var 
registrert som arbeidssøkjarar i løpet av 2002 (6 %), og Akershus er det fylket der 
færrast var innom denne arbeidssøkjargruppa (2 %). I Telemark, Nordland og Troms var 
det og mange som var registrert som yrkesvalhemma i løpet av 2002.  
 
Finnmark toppar også statistikken over talet på personar som var innom som ordinære 
arbeidssøkjarar, sett i høve til folkemengda i fylka var det tre gonger så vanleg å vera 
ordinær arbeidssøkjar i Finnmark (18 %) som i Akershus (6 %). 
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Tabell 3. Talet på personar innom, og gjennomsnittleg tal over behaldninga, for ordinære 
arbeidssøkjarar og yrkesvalhemma i 2002 fordelt på fylke. Forholdstalet mellom desse 
storleikane i form av indikator. 

  
Yrkesvalhemma 

 

 
Ordinære arbeidssøkjarar  

       
 Gj.sn beh. Personar 

innom 
Indikator Gj.sn beh. Personar 

innom 
Indikator 

Østfold 3592 5327 1,5 6718 16892 2,5 
Akershus 5252 7265 1,4 7283 20212 2,8 
Oslo 7130 10026 1,4 16366 41378 2,5 
Hedmark 2924 4151 1,4 4502 11812 2,6 
Oppland 2613 3900 1,5 3931 10872 2,8 
Buskerud 3842 5877 1,5 5408 14313 2,6 
Vestfold 3824 5563 1,5 5351 14744 2,8 
Telemark 3660 5283 1,4 4760 12970 2,7 
Aust-Agder 2096 2993 1,4 3169 8512 2,7 
Vest-Agder 2778 4204 1,5 4704 12170 2,6 
Rogaland 4770 6665 1,4 10366 26470 2,6 
Hordaland 6716 9013 1,3 12037 31028 2,6 
Sogn og Fjordane 1224 1896 1,5 2204 6334 2,9 
Møre og Romsdal 3371 4880 1,4 6137 16961 2,8 
Sør-Trøndelag 4570 6450 1,4 8957 23085 2,6 
Nord-Trøndelag 2571 3513 1,4 4398 10420 2,4 
Nordland 5889 7993 1,4 7933 20658 2,6 
Troms 3651 4919 1,3 4525 12016 2,7 
Finnmark 1971 2816 1,4 3461 8586 2,5 

       
Landet  72444 102737 1,4 122213 319440 2,6 

Kjelde:Aetat 
 
Tabell 3 viser at yrkesvalhemma har lågare gjennomstrøyming enn ordinære 
arbeidssøkjarar. Dette skuldast at mange av dei yrkesvalhemma er inne i langvarige 
attføringsløp. Gjennomstrøyminga blant arbeidssøkjarane varierer ikkje stort frå fylke til 
fylke, dette gjeld både for dei som var innom som yrkesvalhemma og som ordinære 
arbeidssøkjarar. Blant ordinære arbeidssøkjarar var det høgast gjennomstrøyming i Sogn 
og Fjordane, og lågast i Nord–Trøndelag. 
 
 
2.4 Mennene i fleirtal 
 
Tabell 4 viser at det var flest menn som var registrerte som arbeidssøkjarar i løpet av 
2002. Dette gjeld både for ordinære arbeidssøkjarar og for yrkesvalhemma. Til saman 
var 212.100 menn innom Aetat, medan det tilsvarande var 187.800 kvinner. 

Tabell 4. Arbeidssøkjarar innom Aetat i 2002, etter kjønn og arbeidssøkjargruppe. 

 Ordinære 
arbeidssøkjarar 

I prosent Yrkesvalhemma I prosent 

Kvinner 147603 46,2 49574 48,3 
Menn  171837 53,8 53163 51,7 
     
Totalt 319440 100,0 102737 100,0 

 Kjelde: Aetat 
 
Tabell 5 viser at blant ordinære arbeidssøkjarar som var innom Aetat, så har menn 
høgare gjennomstrøyming enn kvinner. Dette vil seia det same som at dei kvinnene som 
var registrert som ordinære arbeidssøkjarar i løpet av 2002, i gjennomsnitt var registrert 
i lengre periodar enn mennene. Yrkesvalhemma har lågare gjennomstrøyming enn 
ordinære arbeidssøkjarar, her er det ikkje noko skilje mellom kvinner og menn. 
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Tabell 5. Talet på personar innom, og gjennomsnittleg tal over behaldninga, for ordinære 
arbeidssøkjarar og yrkesvalhemma i 2002, etter kjønn. Forholdstalet mellom desse 
storleikane i form av indikator. 

  
Yrkesvalhemma 

 

 
Ordinære arbeidssøkjarar 

 
 Gj.sn beh. Personar innom Indikator Gj.sn beh. Personar innom Indikator 
 
Kvinner 

 
35268 

 
49574 

 
1,4 

 
147603 

 
59922 

 
2,5 

Menn 37177 53163 1,4 171837 62291 2,8 
 
Totalt 

 
72444 

 
102737 

 
1,4 

 
319440 

 
122213 

 
2,6 

Kjelde: Aetat 
 
 
2.5 Stor utskifting blant yngre arbeidssøkjarar 
 
Tabell 6 viser at dei som var registrert som ordinære arbeidssøkjarar hos Aetat i løpet av 
2002 i gjennomsnitt er yngre enn dei som var registrert som yrkesvalhemma. 40 prosent 
av dei ordinære arbeidssøkjarane innom var under 30 år, medan dette berre gjaldt 24 
prosent av dei som var innom som yrkesvalhemma.  

Tabell 6. Arbeidssøkjar innom Aetat i løpet av 2002, fordelt på arbeidssøkjargruppe og 
alder. 

 Yrkesval- 
hemma  

 Prosent  Ordinære 
 arbeidss. 

Prosent 

     
Under 20 år  1886 2 % 17163 5 % 
20-24 år 9382 9 % 57072 18 % 
25-29 år 13198 13 % 55482 17 % 
30-39 år 33470 33 % 90398 28 % 
40-49 år 27001 26 % 53291 17 % 
50-59 år 15650 15 % 34774 11 % 
60 år og over  2150 2 % 11260 4 % 

     
Totalt 102737 100 % 319440 100 % 

Kjelde: Aetat 
 
Tabell 7 viser gjennomstrøyminga fordelt på arbeidssøkjargruppe og alder. For ordinære 
arbeidssøkjarar har yngre klårt høgare gjennomstrøyming enn eldre, og 
gjennomstrøyminga avtar med alderen. Aldersgruppene under 30 år har høgare 
gjennomstrøyming enn gjennomsnittet. Høg gjennomstrøyming vil seia at det er stor 
utskifting av personane som er utan arbeid.  
 
I gruppa som har vore yrkesvalhemma i løpet av 2002 er gjennomstrøyminga som 
nemnd lågare enn blant ordinære arbeidssøkjarar. Dette skuldast først og fremst at 
perioden som yrkesvalhemma i gjennomsnitt er lang, mange er i tiltak som varer i fleire 
år. Tabell 7 viser at det er dei yngste og dei eldste blant dei yrkesvalhemma som har 
høgast gjennomstrøyming, men variasjonane er relativt små for denne gruppa. Det at dei 
eldste har høg gjennomstrøyming reflekterer det faktum at eldre yrkesvalhemma i 
gjennomsnitt har kortare arbeidssøkjarperiodar enn yngre yrkesvalhemma. Nytten av å 
investera i ei lang attføring er lågare når denne investeringa har kortare tid å gi 
avkastning på i form av yrkesaktivitet.  
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Tabell 7. Talet på personar innom, og gjennomsnittleg tal over behaldninga, for ordinære 
arbeidssøkjarar og yrkesvalhemma i 2002, etter aldersgruppe. Forholdstalet mellom 
desse storleikane i form av indikator. 

  
Ordinære arbeidssøkjarar 

 

 
Yrkesvalhemma 

 Gj snitt beh. Personar 
innom 

Indikator Gj snitt beh. Personar 
innom 

Indikator 

       
Under 20 år  5061 17163 3,4 1263 1886 1,5 
20-24 år 16826 57072 3,4 6804 9382 1,4 
25-29 år 20054 55482 2,8 9741 13198 1,4 
30-39 år 35801 90398 2,5 24250 33470 1,4 
40-49 år 22209 53291 2,4 18858 27001 1,4 
50-59 år 16078 34774 2,2 10153 15650 1,5 
60 år og over  6184 11260 1,8 1376 2150 1,6 

       
Totalt 122213 319440 2,6 72444 102737 1,4 

Kjelde: Aetat 
 
 
2.6 Minst utskifting blant dei med bakgrunn frå merkantilt arbeid 
 
Tabell 8 viser at flest både blant dei som var innom som ordinære arbeidssøkjarar og dei 
som var innom som yrkesvalhemma, hadde bakgrunn frå industriarbeid (15 %). Mange 
som var innom som ordinære arbeidssøkjarar har bakgrunn frå yrkesgruppene 
servicearbeid (13 %) , merkantilt arbeid (12 %) og helse, pleie, omsorg (10 %). 

Tabell 8. Personar innom Aetat i 2002 fordelt på yrkesbakgrunn og arbeidssøkjargruppe. 
Absolutte tal og prosentvis fordeling innanfor kvar gruppe. 

 Yrkesval- 
hemma 

Prosent Ordinære 
arbeidss. 

Prosent 

     
Naturvitskaplege yrke 1391 1 % 12674 4 % 
Helse, pleie, omsorg 11696 11 % 31669 10 % 
Undervisningsarbeid 1941 2 % 9556 3 % 
Administrativt og humanistisk arbeid 3334 3 % 22744 7 % 
Merkantilt arbeid 8393 8 % 38130 12 % 
Handelsarbeid 7094 7 % 29091 9 % 
Jordbruk, skogbruk, fiske 2698 3 % 7154 2 % 
Transportarbeid 3332 3 % 8714 3 % 
Bygg- og anleggsarbeid 7099 7 % 21828 7 % 
Industriarbeid 15690 15 % 47687 15 % 
Servicearbeid 12390 12 % 42649 13 % 
Ukjent/Ingen yrkesbakgrunn 27679 27 % 47544 15 % 

     
Totalt 102737 100 % 319440 100 % 

Kjelde: Aetat 
 
Blant dei som var innom Aetat registrert som yrkesvalhemma var det også mange med 
bakgrunn frå servicearbeid (12 %) og helse, pleie, omsorg (11 %). Desse rangeringane 
må likevel vurderast med varsemd, sidan gruppa med ukjent/ingen yrkesbakgrunn er 
høg, særleg blant dei yrkesvalhemma.  
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Tabell 9. Talet på personar innom, og gjennomsnittleg tal over behaldninga, for ordinære 
arbeidssøkjarar og yrkesvalhemma i 2002 etter yrkesbakgrunn. Forholdstalet mellom 
desse storleikane i form av indikator. 

 
Ordinære arbeidssøkjarar 

 

 
Yrkesvalhemma 

 

Gj snitt 
beh. 

Personar 
innom 

Indikator Gj snitt 
beh. 

Personar 
innom 

Indikator 

       

Naturvitskaplege yrke 5194 12674 2,4 876 1391 1,6 
Helse, pleie, omsorg 13129 31669 2,4 8106 11696 1,4 
Undervisningsarbeid 3947 9556 2,4 1387 1941 1,4 
Administrativt og humanistisk arbeid 9709 22744 2,3 2279 3334 1,5 
Merkantilt arbeid 17319 38130 2,2 5780 8393 1,5 
Handelsarbeid 11486 29091 2,5 4766 7094 1,5 
Jordbruk, skogbruk, fiske 2588 7154 2,8 1788 2698 1,5 
Transportarbeid 3457 8714 2,5 2144 3332 1,6 
Bygg- og anleggsarbeid 7668 21828 2,8 4854 7099 1,5 
Industriarbeid 18793 47687 2,5 10660 15690 1,5 
Servicearbeid 16819 42649 2,5 8472 12390 1,5 
Ukjent/ Ingen yrkesbakgrunn 12103 47544 3,9 21333 27679 1,3 

       
Totalt 
 

122213 
 

319440 2,6 72444 102737 1,4 

Kjelde: Aetat 
 
Gjennomstrøyminga blant dei som var innom som ordinære arbeidssøkjarar er høgast i 
gruppa med ukjent eller ingen yrkesbakgrunn. Desse tala må tolkast med varsemd, sidan 
det er mange som ikkje har registrert yrkesbakgrunn. Resultatet kan og tyda på at 
mange i denne gruppa er personar som har vore innom Aetat i ein så kort periode at 
Aetat i mindre grad enn for andre har registrert opplysningar om yrkesbakgrunn. Også 
arbeidssøkjarar med bakgrunn frå bygg og anlegg samt jordbruk, skogbruk og fiske har 
høgare gjennomstrøyming enn gjennomsnittet. Det reflekterer at det er vanleg med 
permitteringar i bygg og anlegg. I starten av 2002 var det dessutan høg etterspørsel 
etter arbeidskraft i byggebransjen, slik at det var lettare for arbeidssøkjarar med 
bakgrunn frå byggebransjen å finna nytt arbeid. Lågast gjennomstrøyming var det blant 
dei med bakgrunn frå merkantilt arbeid.  
 
Blant dei som var registrerte som yrkesvalhemma hadde dei med bakgrunn frå 
transportarbeid og naturvitskaplege yrke høgast gjennomstrøyming.  
 
 
2.7 Utdanningsnivå har lite å seia for utskifting 
 
Tabell 10 viser arbeidssøkjarar innom Aetat i løpet av 2002 fordelt på 
arbeidssøkjargruppe og utdanningsnivå. Tabellen viser at dei som var innom som 
yrkesvalhemma i gjennomsnitt har lågare utdanningsnivå enn gruppa av ordinære 
innom. I gruppa av yrkesvalhemma er det langt færre frå og med nivået fullført 3 år på 
vidaregåande skole og høgare. 
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Tabell 10. Talet på personar innom Aetat i løpet av 2002, fordelt på arbeidssøkjargruppe 
og utdanningsnivå. Absolutte tal og i prosent innan kvar arbeidssøkjargruppe. 

  
Yrkesval- 

Hemma 
 

 
Prosent 

 
Ordinære 
Arbeidss. 

 
Prosent 

     
T.o.m. Grunnskole 13234 13 % 36170 11 % 
Vidareg.skole, under 3 år  32266 31 % 94260 30 % 
Vidareg.skole 3 år* 19351 19 % 75449 24 % 
Univ. og høgskole, 4 år eller mindre  7389 7 % 39400 12 % 
Univ. og høgskole, over 4 år  1496 1 % 13096 4 % 
Ukjent 29001 28 % 61065 19 % 

     
Totalt  102737 100 % 319440 100 % 
*Inkl. personar med påbyggingsår 
Kjelde: Aetat 
 
Tabell 11 viser gjennomstrøyminga fordelt på ulike utdanningsnivå. Tabellen viser at det 
er liten variasjon i gjennomstrøyminga mellom dei ulike utdanningsnivåa. Også her ser vi 
at dei som manglar opplysning om utdanningsnivå har høgare gjennomstrøyming enn 
andre. Blant dei som var innom som ordinære arbeidssøkjarar var det lågast 
gjennomstrøyming i gruppa med utdanning til og med grunnskolen. Dette skuldast at det 
er vanskelegare å få arbeid for dei som ikkje har noko form for fagutdanning, samt det 
faktum at utdanningsnivået er lågare blant eldre enn blant yngre.  
 
Indikatoren viser og at i gruppa av dei ordinære innom var det lågare gjennomstrøyming 
blant dei med høgskole og universitetsutdanning over 4 år, enn blant dei med lågare 
høgre utdanning og dei med fullført 3 år på vidaregåande skole. Dette kan skuldast at dei 
med lengre høgare utdanning oftare har ei profesjonsutdanning innan yrke der relativt 
sett få personar er sysselset, og der det difor er lengre mellom ledige jobbar enn innafor 
større yrkesgrupper. 

Tabell 11. Talet på personar innom, og gjennomsnittleg tal over behaldninga, for 
ordinære arbeidssøkjarar og yrkesvalhemma i 2002, etter aldersgruppe. Forholdstalet 
mellom desse storleikane i form av indikator. 

 
Ordinære arbeidssøkjarar 

 

 
Yrkesvalhemma 

 

Gj snitt 
beh. 

Personar 
innom 

Indikator Gj snitt 
beh. 

Personar 
innom 

Indikator 

       
T.o.m. Grunnskole 16501 36170 2,2 9318 13234 1,4 
Vidareg.skole, under 3 år  38779 94260 2,4 23601 32266 1,4 
Vidareg.skole, 3 år* 29958 75449 2,5 14358 19351 1,3 
Univ. og høgskole, 4 år eller mindre  15868 39400 2,5 5279 7389 1,4 
Univ. og høgskole, over 4 år  5465 13096 2,4 1093 1496 1,4 
Ukjent 15641 61065 3,9 18795 29001 1,5 

       
Totalt  122213 319440 2,6 72444 102737 1,4 

*Inkl. pers med påbyggingsår. 
Kjelde:Aetat 
 
Blant gruppa som var innom som yrkesvalhemma er det lite skilje mellom 
utdanningsnivåa når det gjeld gjennomstrøyming. Dei med 3 år på vidaregåande skole 
har lågast gjennomstrøyming. Blant dei yrkesvalhemma vil mange i langvarige tiltak 
minka gjennomstrøyminga. Dei som får ei raskt avklaring, anten til formidling eller til 
den konklusjonen at attføring ikkje er hensiktsmesig, vil verka til ei lågare 
gjennomstrøyming.  
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2.8 Tid registrert som arbeidssøkjarar i løpet av 2002  
 
Tabell 12 viser gjennomsnittleg tal på dagar registrert som arbeidssøkjar i 2002, for alle 
som var innom Aetat i løpet av 2002, fordelt på siste registrerte status som 
arbeidssøkjar. Dei som sist var registrert som heilt arbeidslause var i gjennomsnitt 
registrert med færre dagar enn andre grupper. Dei med siste status som delvis 
sysselsette var i gjennomsnitt registrert 26 dagar lengre enn dei med siste status som 
heilt arbeidslause.  

Tabell 12. Gjennomsnittleg tal på dagar registrert hos Aetat i 2002 for arbeidssøkjarar 
innom Aetat, fordelt på siste arbeidssøkjarstatus. 

 Dagar registrert 
Heilt arbeidslaus 138 
Delvis sysslesett 164 
Ordinære tiltakdeltakarar 209 
Yrkesvalhemma  278 

  
Alle registrerte arbeidssøkjarar  179 

Kjelde: Aetat 
 
Personar som hadde siste status som tiltaksdeltakar var i gjennomsnitt registrert i 209 
dagar i løpet av året. Ein grunn til dette kan vera at tiltak ikkje er aktuelt før ein person 
har stått ei tid ledig og det viser seg at vedkomande har vanskar med å få arbeid på eiga 
hand. Utsette grupper som langtidsarbeidslause og personar med innvandrarbakgrunn er 
prioriterte grupper på tiltak.  
 
Dei som var registrert med siste status som yrkesvalhemma hadde i gjennomsnitt stått 
lengst registrert, med 278 dagar i gjennomsnitt. Dette kan forklarast med at mange 
yrkesvalhemma er i gang med lange attføringsløp, mange av dei som var innom i løpet 
av 2002 hadde stått registrert heile året.  
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3 Funksjonshemmede og arbeid - en kartlegging av situasjonen for 
synshemmede, hørselshemmede og rullestolbrukere 

 
 
Vi har lite dokumentert kunnskap om de funksjonshemmedes forhold til arbeidslivet; 
Hvor mange ønsker jobb, hvor mange er i jobb, og hvilke barrierer er til stede for at flere 
kan ha jobb? Synshemmede, hørselshemmede og sterkt bevegelseshemmede er blitt 
pekt ut som særlig utsatte grupper på arbeidsmarkedet. På denne bakgrunn har Aetat 
Arbeidsdirektoratet engasjert ECON for å kartlegge situasjonen for synshemmede, 
hørselshemmede og rullestolbrukere. Denne artikkelen er basert på rapporten 
”Funksjonshemmede og arbeid, -en kartlegging av situasjonen for synshemmede, 
hørselshemmede og rullestolbrukere. ECON-rapport nr. 9/2003”. Rapporten kan bestilles 
fra ECON. I tillegg ønsket Aetat å få kartlagt hvordan Aetats virkemidler fungerer i 
forhold til disse tre gruppenes behov. 
 
ECON gjennomførte to spørreundersøkelser i hver av de tre målgruppene høsten 2002: 
Én undersøkelse rettet mot et utvalg personer i yrkesaktiv alder med de aktuelle 
funksjonsnedsettelsene4, og én undersøkelse rettet mot personer som har avsluttet 
attføring i regi av Aetat. I den første undersøkelsen ble utvalgene trukket fra 
medlemsregistrene til Blindeforbundet, Døveforbundet og Hørselshemmedes 
Landsforbund, samt fra Hjelpemiddelsentralenes oversikt over rullestolbrukere. I den 
andre undersøkelsen ble utvalgene trukket fra Aetats registre.5 Nedenfor følger en 
oppsummering av de viktigste resultatene fra undersøkelsene. 
 
 
3.1 Deltar funksjonshemmede i arbeidslivet? 
 
Blant både synshemmede, hørselshemmede og rullestolbrukere er det en større andel 
som står utenfor arbeidslivet enn det er i befolkningen generelt, se figur 1. Mens 77 
prosent av hele befolkningen i alderen 16-66 år regnes som sysselsatte (SSB, 20026), er 
andelen blant de hørselshemmede 67 prosent, blant de synshemmede 44 prosent, og 
blant rullestolbrukerne så lite som 23 prosent. Blant de som selv regnet seg som 
funksjonshemmede i Arbeidskraftundersøkelsen (SSB, 2002), oppga 47 prosent at de var 
sysselsatte.  
 
Av de tre målgruppene i undersøkelsen, er det bare rullestolbrukere som klarer seg 
dårligere enn andre funksjonshemmede på arbeidsmarkedet, mens hørselshemmede 
klarer seg bedre. Hypotesen om at de tre gruppene er mer utsatte for utstøting fra 
arbeidslivet enn funksjonshemmede generelt, blir dermed bare delvis bekreftet i denne 
undersøkelsen.  
 
I følge ECON er ikke resultatet nødvendigvis overraskende. Blant alle funksjonshemmede 
kan det være mange personer med betydelig nedsatt arbeidsevne – for eksempel med 
kroniske smerter. På spørsmål om i hvilken grad de funksjonshemmede mente at deres 
arbeidsevne var redusert som følge av funksjonshemningen, varierer svarene mellom 
gruppene på samme måte som sysselsettingsandelen: Bare blant rullestolbrukerne er det 
en større andel som mener at deres arbeidsevne i høy grad er redusert, enn det er blant 
funksjonshemmede generelt. 
 

                                          
4 Det må understrekes at resultatene for hørselshemmede er heftet med større usikkerhet enn de andre 
resultatene. Årsaken er at denne delen av undersøkelsen er gjennomføret postalt, og derfor har større frafall 
enn de andre delene. Slike frafall kan medføre skjevheter i svarene. Det er for eksempel nærliggende å anta at 
det er en større andel som er uten arbeid blant de som ikke har svart på undersøkelsen enn blant de som har 
besvart den. 
5 Med unntak av rullestolbrukere, som ble rekruttert fra den første undersøkelsen. 
6 Statistisk Sentralbyrå: Tabeller fra tilleggsundersøkelsen til AKU om funksjonshemmede 4. kvartal 2000 og 2. 
kvartal 2002. 
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Blant de som ikke har yrkesaktivitet som sin hovedsakelige virksomhet er de fleste 
uførepensjonerte. Sammenliknet med alle funksjonshemmede, er det igjen bare 
rullestolbrukerne av de tre målgruppene, som skiller seg ut med en høyere andel 
uførepensjonister. 

Figur 1. Personer i alderen 16-66 år fordelt på arbeidsmarkedsstatus. Prosent. 
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3.2 Ofte deltidsarbeid 
 
En stor andel av de sysselsatte funksjonshemmede jobber deltid. Særlig er andelen høy 
blant rullestolbrukerne hvor nesten 80 prosent arbeider deltid. Blant synshemmede 
jobber rundt halvparten av de sysselsatte deltid og blant hørselshemmede noe over en 
tredjedel. I befolkningen generelt er andelen om lag en fjerdedel. Det blir antatt at 
funksjonshemmede som jobber deltid ofte har få arbeidstimer. Dette er riktig for 
rullestolbrukere, der 40 prosent av de sysselsatte jobbet under 20 timer i 
undersøkelsesuka, og det gjelder i noen grad også for synshemmede, der den tilsvarende 
andelen var 27 prosent. 
 
ECON argumenterer for at deltidsarbeid blant funksjonshemmede kan tolkes med både 
negativt eller positivt fortegn. En høy deltidsandel kan være et tegn på at mange ikke får 
muligheten til å jobbe så mye som de ønsker. For mange kan imidlertid deltid være en 
forutsetning for å kunne jobbe. Redusert arbeidstid er en type tilrettelegging av arbeids-
situasjonen som særlig mange rullestolbrukere i undersøkelsen oppgir at de har, og/eller 
har behov for. 
 
 
3.3 Tilrettelegging av arbeidssituasjonen  
 
Blant de sysselsatte rapporterer alle de tre målgruppene i større grad enn andre 
funksjonshemmede (SSB, 2002) at deres arbeidssituasjon er blitt tilrettelagt på en eller 
flere måter. Det gjelder hele 88 prosent av rullestolbrukerne, 78 prosent av de 
synshemmede og 48 prosent av de hørselshemmede som er i arbeid. Tilpasninger i 
arbeidsoppgaver, arbeidstid, fysisk tilrettelegging og transport er relativt vanlige måter. 
Samtidig har alle de tre gruppene et større behov for tilrettelegging, eller ytterligere 
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tilrettelegging, enn funksjonshemmede generelt. Det udekkede behovet handler særlig 
om mer/bedre tekniske hjelpemidler, og for rullestolbrukere bygningsmessige 
tilpasninger.  
 
De som ikke er i arbeid, men ønsker det, oppgir flere måter å tilrettelegge en 
arbeidssituasjon på som forutsetninger for at de skal kunne komme i arbeid. Det er 
likevel tankevekkende at de som aldri har vært i jobb er mer ”optimistiske” enn de som 
har hatt en jobb før, med hensyn til mulighetene for å kunne jobbe hvis 
arbeidssituasjonen blir tilrettelagt. I kommentarer til disse spørsmålene var det mange 
som nevnte lederes og kollegers holdninger som viktige barrierer for å kunne fungere i 
en jobb – også sosialt. 
 
Blant de som ikke er i arbeid etter endt attføring, mener særlig rullestolbrukerne at 
arbeidsgiveres manglende vilje til tilrettelegging er en hovedårsak til det. Også mange 
syns- og hørselshemmede mener arbeidsgiverne mangler vilje til tilrettelegging, mens 
andre yrkeshemmede i mindre grad har denne oppfatningen. 
 
 
3.4 Mange funksjonshemmede ønsker arbeid 
 
Felles for de som står utenfor arbeidslivet i de tre målgruppene, er at en stor andel av 
dem ønsker arbeid. Det gjelder over halvparten av de ikke-sysselsatte synshemmede og 
rullestolbrukerne, sammenliknet med en fjerdedel av funksjonshemmede generelt (SSB, 
2002). Blant de hørselshemmede er det mange som er usikre eller ikke har svart på 
dette spørsmålet, men blant de som har svart er andelen 40 prosent. På den annen side 
er det få av de som ønsker arbeid som har forsøkt å få arbeid den siste måneden, i alle 
de tre målgruppene er andelen jobbsøkere lavere enn blant funksjonshemmede generelt. 
ECON mener at årsaken kan være at funksjonshemmede i de tre gruppene har særlig 
negative erfaringer i forhold til mulighetene til å få arbeid og være i arbeid, men det kan 
også være at flere har behov for hjelp til å komme seg i arbeid. 
 
Relativt få av de som ønsker arbeid har imidlertid hatt kontakt med Aetat: Av de som 
svarte at de ønsker arbeid, er det bare rundt 1/3 som har hatt kontakt med Aetat det 
siste året, og andelen er enda lavere blant rullestolbrukerne. De fleste oppgir at de ikke 
har hatt behov for slik kontakt. Det er dessuten mange som svarer at de ikke tror Aetat 
har noe tilbud for dem. Av kommentarer som ble gitt til spørsmålet, framgår det at 
Aetats tilbud er lite kjent, og/eller blir antatt å være lite relevant. Forskerne konkluderer 
med at Aetat har en utfordring i forhold til å gjøre sitt tilbud mer kjent også blant 
funksjonshemmede. 
 
 
3.5 Brukere av Aetat: Udekkede behov  
 
I undersøkelsen rettet mot personer som har vært på attføring, har ECON sammenliknet 
de tre målgruppene med andre yrkeshemmede – det vil si personer som har vært på 
attføring på grunn av andre typer funksjonsnedsettelser eller sykdommer/skader. De 
fleste i undersøkelsen hadde avsluttet attføring ½-1½ år tidligere. Formålet med denne 
undersøkelsen var å få kartlagt hvordan Aetats virkemidler fungerer i forhold til disse tre 
gruppenes behov. 
 
De synshemmede og hørselshemmede skiller seg ut ved at de i mindre grad enn 
rullestolbrukere og andre yrkeshemmede har fått ulike typer bistand fra Aetat. For 
eksempel er det 6 prosent av de synshemmede og 14 prosent av de hørselshemmede 
som oppgir at de har fått ”hjelp til å finne ut hva slags arbeid de kunne søke”, mens 26 
og 28 prosent av henholdsvis rullestolbrukerne og de andre yrkeshemmede oppgir det 
samme. Synshemmede og hørselshemmede svarer også i mindre grad enn andre at de 
har deltatt i arbeidsmarkedstiltak. Samtidig er det en mindre andel av synshemmede og 
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hørselshemmede som mener at de har hatt behov for arbeidsmarkedstiltak, og det er en 
større andel av rullestolbrukerne som mener at de hadde behov for flere av tjenestene.  
 
I alle de tre målgruppene er det udekkede behov når det gjelder tjenstetilbudet fra Aetat. 
Det udekkede behovet er størst når det gjelder hjelp til å finne fram i hvilke rettigheter 
man har, og ”informasjon om tilrettelegging av arbeidssituasjonen”. Det siste gjelder 
særlig rullestolbrukere.  
 
Det er få spørsmål hvor de tre målgruppene for undersøkelsen skiller seg fra andre 
yrkeshemmede i vurderingen av den bistand de har fått fra Aetat. Godt over halvparten i 
alle de tre gruppene mener at saksbehandlerne i Aetat hadde svært eller nokså god 
forståelse for deres behov. Dette er helt på linje med andre yrkeshemmede. Blant de 
som er i arbeid eller utdanning etter attføringen, mener imidlertid alle de tre 
målgruppene i mindre grad enn andre yrkeshemmede, at attføringen har bidratt i stor 
grad til dette.  
 
Det er en tendens til at de synshemmede er mindre fornøyd med bistanden fra Aetat enn 
andre yrkeshemmede. Blant annet mener en noe større andel av de synshemmede at 
attføringen har forverret deres muligheter i forhold til jobb og utdanning7. På tross av en 
tendens til negativ vurdering av Aetats bistand, har de synshemmede vært i arbeid etter 
attføringen i like stor grad som de andre gruppene, i overkant av 60 prosent av dem. 
Rullestolbrukerne er den gruppen som i størst grad mener at attføringen har bedret 
deres muligheter i forhold til jobb eller utdanning – de er på den annen side den gruppen 
hvor færrest har vært i jobb etter attføringen – bare vel 30 prosent.  
 
Disse tilsynelatende motstridende resultatene tolker ECON på ulike måter. Deltakernes 
vurderinger av Aetats bistand blir selvsagt farget av deres forventninger, som igjen er 
påvirket av deres vurdering av egne muligheter og av deres erfaringer – for eksempel 
erfaringer med andre deler av hjelpeapparatet, med arbeidslivet, osv. Dersom 
rullestolbrukere generelt har lavere vurdering av egne muligheter og/eller lavere 
forventninger i møte med Aetat enn synshemmede, kan det forklare de tilsynelatende 
motstridende svarene. At en større andel av de synshemmede enn av rullestolbrukerne 
som har vært på attføring har høy utdanning, underbygger en slik tolkning. 
 
 

                                          
7 Siden det i alle gruppene er få personer som har vært på attføring, må resultatene tolkes med forsiktighet. 


