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Utviklingen på arbeidsmarkedet

Sammendrag
Den registrerte ledigheten har falt svakt de siste månedene, etter at ledigheten flatet ut i fjor høst. Samtidig har det vært en 
økning i sysselsettingen. Ved utgangen av august var det 76 100 helt ledige registrert hos NAV, noe som innebærer at 
 ledigheten nå er på samme nivå som for ett år siden. Den registrerte ledigheten utgjør nå 2,9 prosent av arbeidsstyrken.
 Det sterke fallet i etterspørselen etter arbeidskraft fra rundt årsskiftet 2007/2008 bremset opp i 2009, og de siste 
 månedene har tilgangen på ledige stillinger holdt seg stabil. Også tilstrømmingen av nye arbeidssøkere til NAV har holdt 
seg forholdsvis stabil de siste månedene. Ledighetsnedgangen vi nå ser gjelder svært mange yrkesgrupper. Innen flere 
yrkesgrupper som er vanlige i privat sektor, slik som industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag, er det nå færre ledige enn ett 
år tidligere. 
 Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en sterk vekst i antallet arbeidsinnvandrere til Norge. Tall for sysselsatte 
 innvandrere på korttidsopphold viser imidlertid en klar nedgang fra 2008 til 2009, og sterkest for personer fra de nye 
 EU-landene. Dette viser at arbeidsinnvandringen er følsom overfor konjunktursvingninger. Til tross for lavere etterspørsel 
etter arbeidskraft, vil likevel Norge framstå som et attraktivt land å flytte til. Vi regner med at høye lønninger og et høyt 
velstandsnivå, sammen med en lav arbeidsledighet, fortsatt vil føre til høy arbeidsinnvandring også i de kommende årene.  
 Internasjonalt tok den økonomiske veksten seg opp gjennom slutten av fjoråret og i første halvdel av 2010. I Europa har 
spesielt utviklingen i Tyskland vært sterk. I andre deler av Europa har veksten vært langt lavere. I USA har den økonomiske 
gjeninnhentingen vært svak med tanke på hvor stort produksjonsfallet har vært. Det er nå indikasjoner på at veksten i store 
og viktige land avtar. Det knytter seg fremdeles stor usikkerhet til statsfinansene til en del land, samt hvor vekstdempende 
de planlagte innstrammingene i finanspolitikken vil være. 
 NAV venter at veksten internasjonalt vil være svært moderat i 2011. Siden Norge har en liten og åpen økonomi med mye 
handel med utlandet, vil dette legge en demper på den økonomiske veksten her i landet. Det er imidlertid utsikter til vekst 
i oljeinvesteringene og økt aktivitet i byggenæringen. Vi antar at det private konsumet også vil ta seg noe opp. Økt 
 innenlandsk etterspørsel vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å forhindre at den økonomiske veksten blir lav. Samtidig 
vil det være en relativt sterk befolkningsvekst i de yrkesaktive aldersgruppene i årene framover, noe som isolert sett fører 
til at arbeidstilbudet øker. For 2011 anslår NAV at den registrerte ledigheten vil øke med 4 000 personer fra i år, og utgjøre 
2,9 prosent av arbeidsstyrken.   

Lavere vekSt I LedIgheten

Ledigheten har i løpet av de siste månedene falt svakt. I 
kjølvannet av finanskrisen økte ledigheten sterkt, men på 
høsten i fjor stoppet veksten opp og i løpet av det siste året 
har det ikke vært store endringer i situasjonen på arbeids
markedet. ved utgangen av august var det registrert 76 100 
helt ledige hos Nav, noe som tilsvarer en ledighetsrate på 
2,9 prosent. I forhold til samme måned i fjor, innebærer 
dette en økning på 200 personer. 
 En opptrapping av antallet tiltaksplasser gjennom 2009 
gjorde at summen av helt ledige og ordinære tiltaksdelta
kere økte mer enn antallet helt ledige. I løpet av de siste 
månedene viser imidlertid begge gruppene en nedgang. 
Sesongjusterte tall viser et fall i antallet helt ledige på   
2 100 personer fra april til august, mens summen av helt 
ledige og ordinære tiltaksdeltakere gikk ned med 4 400 
personer i samme periode. Helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere (NAV)Helt ledige (NAV) AKU-ledige
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Figur 1: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, summen 
av registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere 
og arbeidsledige ifølge SSBs arbeidskraftunder
søkelse. Sesongjusterte tall. Januar 1999 – august 
2010.

Kilde: SSB og NAV
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Figur 2: 
Sysselsetting ifølge akU. Sesongjusterte tall. 
1 000 personer. Januar 2000 – juni 2010. 

Figur 3: 
Utviklingen i yrkesdeltakelsen for ulike alders
grupper. 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2010.

Figur 4: 
tilgang ledige stillinger per virkedag (stillinger 
utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på nav.no 
eller meldt til nav). tilgang arbeidssøkere per virke
dag. Sesongjusterte tall. trend. Januar 2001 – 
august 2010.    

Kilde: SSB

Kilde: SSB

Kilde: NAV

vekSt I SySSeLSettIngen

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (aKU) 
viser nå at sysselsettingen har økt på vårparten og somme
ren i år, etter å ha falt i kjølvannet av finanskrisen, se figur 
2. Det er særlig for de over 25 år at sysselsettingen vokser. 
Selv om sysselsettingen har økt klart de siste månedene, er 
den fortsatt lavere enn for ett år siden. I 2. kvartal var det   
9 000 færre sysselsatte enn i 2. kvartal i fjor, og det er 
 særlig innen industri og varehandel at sysselsettingen har 
falt. Innen offentlig sektor har sysselsettingen økt.
 Ifølge nasjonalregnskapstall har antallet utførte  timeverk 
falt noe mer enn sysselsettingen i denne nedgangs
konjunkturen. Fra toppnivået høsten 2008 til 2. kvartal i år 
ble de utførte timeverkene redusert med 2,4 prosent, mot 
en reduksjon på 1,5 prosent for antallet sysselsatte 
 personer. Mange  bedrifter har dermed klart å holde på 
arbeidskraften ved å redusere timeverkene som hver 
 sysselsatt utfører. 

Nedgangskonjunkturen ser ut til å ha hatt sterkest innvirk
ning på yrkesdeltakelsen til ungdom. Sammenlignet med 
2. kvartal 2008, var yrkesfrekvensen 3,3 prosentpoeng 
lavere i samme kvartal i år for de mellom 16 og 24 år. 
 Nedgangen i sysselsettingen var enda større, noe som viser 
at en del unge har trukket seg helt ut av arbeidsmarkedet, 
og i større grad valgt andre alternativ, som f.eks. utdanning.  
 Den langsiktige trenden, med en stadig større andel 
yrkesaktive blant de eldste aldersgruppene, ser også ut til å 
ha blitt brutt etter 2008. antallet aFPmottakere i privat 
sektor har økt kraftig i denne perioden, og langt mer enn 
den demografiske utviklingen skulle tilsi. Fra juni i fjor til 
juni i år økte antallet aFPmottakere i privat sektor med 
8,6 prosent, mens befolkningen i aFPalder økte med 5,1 
prosent. Dette viser at det svekkete arbeidsmarkedet med 

økt arbeidsledighet og redusert etterspørsel etter arbeids
kraft, har hatt innvirkning på arbeidstilbudet også for 
denne gruppen. 

FortSatt nedgang I antaLLet 
StILLIngSUtLySnInger
antallet ledige stillinger har gått svakt ned det siste året. I 
tremånedersperioden fra juni til august i år ble det utlyst 10 
prosent færre stillinger sammenlignet med tilsvarende 
periode i fjor. Sterkest nedgang har det vært innenfor jord
bruk, skogbruk og fiske, serviceyrker og annet arbeid, 
samt butikk og salgsarbeid. Det har også vært en nedgang 
innenfor en del yrkesgrupper innen offentlig sektor. Innen
for flere yrkesgrupper som i stor grad tilhører privat sektor, 
har det vært en klar vekst i antallet utlyste stillinger i løpet 
av det siste året. Dette gjelder særlig industriarbeid og 
ingeniør og iktfag. 
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Figur 5: 
Årsendring i ledige stillinger per virkedag (stillinger 
utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på nav.no 
eller meldt til nav). Juni t.o.m. august 2009–juni 
t.o.m. august 2010.  

Figur 6: 
Utviklingen i summen av helt ledige og ordinære 
tiltaksdeltakere justert for sesongvariasjoner i 
utvalgte yrkesgrupper. Indeksert (januar 
2008=100). Januar 2008–august 2010.  

Figur 7: 
Prosentvis endring i antall helt arbeidsledige etter 
yrkesbakgrunn. august 2009–august 2010.

Kilde: nav Kilde: nav

Kilde: nav

StaBIL tILgang av arBeIdSSøkere

Endringer i beholdningen av ledige skjer enten gjennom 
endret tilgang eller avgang fra ledighet. Gitt at avgangen 
fra ledighet er stabil, vil dermed økt tilstrømming av ledige 
føre til en høyere beholdning. Tilstrømmingen av nye 
arbeidssøkere til Nav har vært omtrent uforandret om 
man ser det siste året under ett. I april og mai var tilgangen 
noe lavere, men resten av året har tilgangen av nye arbeids
søkere holdt seg på om lag samme nivå som den var i fjor 
høst. 
 I august var det 1 prosent flere ledige med en arbeids
søkervarighet under 4 uker, sammenlignet med samme 
måned i fjor. Det er yrkesgruppene innen helse, pleie og 
omsorg og butikk og salgsarbeid som har hatt den 
 sterkeste  veksten i tilgangen på nye ledige i denne  perioden. 
Blant meglere og konsulenter, samt ingeniører og ikt 
personell, er det nå færre som melder seg som  arbeids ledige 
enn det var for ett år siden.  

hardere konkUrranSe om de LedIge 
JoBBene

Konjunkturomslaget i norsk økonomi ga først utslag i økt 
ledighet innenfor bygg og anlegg. Her ble en høy 
 produksjonsvekst i årene før 2007 avløst av en sterk 
 nedgang som følge av boligprisnedgang og dårligere fram
tidsutsikter. Det siste halvannet året har boligprisene steget 
kraftig og befinner seg nå over nivåene i 2007. Aktivitets

bunnen innenfor næringen ble passert rundt årsskiftet 
2009/2010. Så langt i år har det vært spesielt sterk vekst i 
igangsetting av næringsbygg, mens bygg til boligformål 
har hatt mer moderat oppgang. Dette har bidratt til at 
ledigheten innenfor bygg og anlegg har gått ned det siste 
året, se figur 7. 
 Industrien er sammen med bygg og anlegg den  næringen 
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som er mest følsom overfor endringer i konjunkturene. 
aktiviteten innen industrien har siden bunnen i fjor 
 sommer økt med omtrent 7 prosent, men produksjonen 
befinner seg likevel fortsatt godt under nivået fra før 
finanskrisen inntraff. Produksjonsveksten innen industrien 
har ført til at ledigheten blant industriarbeidere har gått 
noe ned det siste året. 
 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. For eksempel vil det for mange 
med ingeniør og iktbakgrunn være aktuelt å arbeide 
innenfor offentlig sektor, for eksempel innen undervisning 
eller i kommuner. Innen yrkesgrupper som i stor grad 
 tilhører offentlig sektor, har ledigheten holdt seg relativt 
stabil den siste tiden. 

Stor ForSkJeLL I LedIghetSUtvIkLIngen 
I de ULIke FyLkene

I løpet av det siste året har utviklingen i ledigheten vært 
ulik for de forskjellige fylkene. Dette henger blant annet 
sammen med ulik næringssammensetning i de ulike fyl
kene. Størst har reduksjonen vært i Oppland med 13 pro
sent, fulgt av Troms, SørTrøndelag, Finnmark og Nord
Trøndelag. Ledigheten har økt mest i Sogn og Fjordane og 
Oslo med henholdsvis 16 og 6 prosent. 
 Ledigheten er nå høyest i Oslo og Østfold med hen
holdsvis 4,0 og 3,6 prosent. Lavest ledighet finner vi i 
Oppland og Rogaland, med 2,2 og 2,3 prosent. Det er stor 
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Figur 8: 
Prosentvis endring i antall arbeidsledige etter 
fylke. august 2009 – august 2010.

Kilde: Nav

variasjon i ledighetsnivået mellom kommunene. Kommu
nen med lavest ledighetsnivå har kun 0,4 prosent ledige, 
mens kommunen med høyest ledighetsnivå har 9,5 prosent 
ledige (se kart side 4).

FLere LedIge arBeIdSInnvandrere

Etter EUutvidelsen i 2004 økte arbeidsinnvandringen til 
Norge sterkt. Fra å ha en innvandring fra de nye EU 
landene på 1 550 personer i 2003, var innvandringen på  
21 200 i toppåret 2008. I 2009 var innvandringen fra disse 
landene på 17 900 samtidig som utvandringen økte med 
1400, noe som dermed ga en klar reduksjon i netto
innvandringen. Hittil i år har innvandringen fra disse lan
dene økt noe. Særlig gjelder dette de baltiske landene
 Det har vært en betydelig økning i antallet sysselsatte 
innvandrere i Norge i perioden 2001 til 2009. Spesielt etter 
utvidelsen av EU i 2004 tiltok veksten sterkt. Fra 2004 til 
2009 økte de sysselsatte bosatte innvandrerne med litt over 
100 000, mens det ble omtrent 43 000 flere på korttids
opphold. av denne veksten utgjorde borgere fra de nye 
EUlandene 38 prosent for de bosatte og 49 prosent for de 
på korttidsopphold. 
 Den økte arbeidsinnvandringen til Norge kom i en 
 periode med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Trolig gir 
antallet personer på korttidsopphold den beste  indikasjonen 
på hvor følsom arbeidsinnvandringen er ovenfor  endringer 
i konjunkturene. I denne kategorien sysselsatte økte 
 antallet arbeidsinnvandrere fra EUland i ØstEuropa med 
27 prosent i 2007 og i 2008, for deretter å gå ned med 14 
prosent i 2009. Også fra Norden og vestEuropa ellers var 
det nedgang med henholdsvis 4 og 7 prosent. Dette viser at 
arbeidsinnvandringen i stor grad påvirkes av  etterspørselen 
etter arbeidskraft. 
 Den høye arbeidsinnvandringen og det at mange av 
disse jobber innenfor konjunkturfølsomme næringer, har 
ført til at ledigheten blant borgere fra de nye EUlandene 
har økt sterkt gjennom denne lavkonjunkturen. ved utgangen 
av august var det registrert 4 300 helt ledige polakker, noe 
som tilsvarer en økning på 33 prosent fra året før. av disse 
hadde godt over halvparten sin bakgrunn fra  industrien 
eller bygg og anlegg. Ledigheten har også økt sterkt for 
litauere, latviere og islendinger. I prosent av arbeids styrken 
utgjorde ledigheten 9,3 prosent for personer fra nye EU 
land i ØstEuropa i mai, ifølge tall fra SSB. Dette tilsvarer 
en økning på 0,9 prosentpoeng fra samme måned i fjor.

nedgang I SykeFraværet

Etter to år med vekst, var det et markert fall i sykefraværet 
i 1. kvartal i år. Det totale sykefraværet utgjorde i dette 
kvartalet 7,0 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på   
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8,9 prosent fra samme kvartal året før. Dette er den  sterkeste 
nedgangen Nav har registrert siden regelverksendringene i 
2004. At svineinfluensaen førte til at den vanlige sesong
influensaen ikke slo til kan forklare noe av nedgangen det 
siste året. Til sammen stod nedgangen i luftveislidelser for 
36 prosent av reduksjonen i sykefraværet.
 Fra tidligere perioder vet vi at sykefraværet gjerne 
 varierer motsatt av utviklingen i arbeidsledigheten og ofte 
med et tidsetterslep. To viktige forklaringer på dette er at 
de sysselsatte vil være en mer selektert gruppe når arbeids
ledigheten er høy, og at et svakere arbeidsmarked kan 
virke disiplinerende på de som er i arbeid. Ettersom en 
større andel av de som er i arbeid har god helse og i mindre 
grad befinner seg i randen av arbeidsmarkedet når ledig
heten er høy, vil dette isolert sett trekke i retning av lavere 
sykefravær. Økonomiske nedgangstider kan også virke 
disiplinerende på de ansatte ved at de ønsker å signalisere 
at de har en høy produktivitet når risikoen for oppsigelse 
stiger.  
 Inntil 1. kvartal i år var det altså ikke mulig å se at den 
høyere ledigheten hadde gitt seg utslag i lavere sykefravær 
slik som i tidligere perioder. En mulig forklaring på dette 
er at økningen i ledigheten i liten grad virker disipline
rende fordi arbeidsledigheten i Norge likevel ligger på et 
relativt lavt nivå. Tidligere har det også vært tegn til et 
visst tidsetterslep når det gjelder sammenhengen mellom 
ledighetsutviklingen og sykefraværet. En analyse av det 
legemeldte sykefraværet inntil tredje kvartal i fjor viser at 
det er de lengre fraværene som har bidratt til økningen, 
mens det har vært en liten nedgang i de kortere tilfellene 
(Nossen 2010).
 ved utgangen av juni mottok 299 600 personer uføre
pensjon. Dette tilsvarer en økning på 1,6 prosent fra samme 
periode i fjor. Økningen kan i all hovedsak tilskrives den 
sterke befolkningsveksten i de eldste aldersgruppene. I 
alderen mellom 65–67 år økte antallet uførepensjonister 
med 3 100, noe som utgjør omtrent to tredjedeler av den 
samlede veksten.  

UtvIkLIngen InternaSJonaLt

Det har vært en svak vekst i bruttonasjonalproduktet 
(BNP) i eurosonen siden 3. kvartal 2009. I vår og 
 sommermånedene ser det ut til at BNPveksten har tatt seg 
opp i noen europeiske land. Ifølge Eurostats foreløpige 
estimater, gikk BNPveksten opp fra 0,2 prosent i 1. kvar
tal til 1,0 prosent i 2. kvartal. Det er i første rekke i Tysk
land at den økonomiske veksten har tatt seg opp. Der økte 
BNP med 2,2 prosent i 2. kvartal, den høyeste vekstraten 
siden den tyske gjenforeningen. Med unntak av Hellas var 
det økt aktivitet i samtlige land, men i Spania, Italia og 
Portugal var veksten svært lav. Ulike forventningsindika

torer for eurosonen tyder på fortsatt positiv utvikling de 
nærmeste månedene. De forestående innstramminger i 
finanspolitikken i mange europeiske land kan imidlertid 
føre til en svakere vekst neste år. arbeidsmarkedet viser 
heller ingen klare tegn til bedring, og ledigheten i euro
landene forble i juli på 10 prosent av arbeidsstyrken. 
 veksten i Storbritannia tok seg også kraftig opp i 2. 
kvartal. BNP økte der med 1,1 prosent fra forrige kvartal. 
Storbritannias sentralbank har likevel nedjustert vekst
anslaget for 2011 på grunn av de store budsjettkuttene som 
er planlagt for neste år. 
  USas bruttonasjonalprodukt økte i 2. kvartal med 1,6 
prosent, målt i årlig rate. Dette innebærer en klar opp
bremsing i forhold til veksten i de to foregående  kvartalene, 
som var på henholdsvis 5,0 og 3,7 prosent. En sterk opp
gang i importen og en lavere lageroppbygging bidro til å 
dempe BNPveksten, mens en stabil vekst i privat forbruk 
og høyere investeringer bidro positivt. Det var også en 
økning i boliginvesteringene i 2. kvartal. avviklingen av 
den offentlige støtten for førstegangskjøpere har imidlertid 
ført til kraftige fall i salget av både brukte og nye boliger i 
juli. Utviklingen i arbeidsmarkedet tyder heller ikke på en 
rask økning i det private forbruket. I august var ledighets
raten på 9,6 prosent, og sysselsettingen falt igjen på grunn 
av avviklingen av midlertidige ansettelser forbindelse med 
den store folketellingen som nylig ble avsluttet. Ser man 
bort i fra disse oppsigelsene har sysselsettingen økt svakt 
de siste månedene. Utviklingen i ledende indikatorer de 
siste månedene peker på en langsommere vekst framover, 
men ikke på et nytt tilbakeslag.
 Japans økonomi vokser langsommere enn før. BNP
veksten falt fra 1,2 prosent i 1. kvartal til 0,1 prosent i 2. 
kvartal. En historisk sterk yen gjør eksporten enda 
 vanskeligere. Også i Kina avtok veksten i 2. kvartal. 
 Vekstraten på cirka 10 prosent målt i årlig rate er likevel 
langt høyere enn for industrilandene, og i 2. kvartal inntok 
Kina Japans plass som verdens nest største økonomi.

UtvIkLIngen I norSk økonomI 

Bruttonasjonalproduktet for FastlandsNorge økte med 0,5 
prosent i 2. kvartal, og har dermed vokst i fire kvartaler på 
rad. En oppgang i offentlig konsum og investeringer bidro 
til denne veksten. Investeringsveksten kom fra oljevirk
somhetene og offentlig forvaltning, mens investeringene i 
industrien falt. En nedgang i nettoeksporten dempet vek
sten i FastlandsBNP. I tillegg falt det private forbruket 
med 0,6 prosent, etter å ha vokst i fire kvartaler på rad. 
Omtrent halvparten av dette fallet skyldes imidlertid en 
nedgang i forbruket av elektrisitet sammenliknet med 1. 
kvartal, da dette forbruket var høyt på grunn av kulden. 
Disponibel inntekt for husholdninger økte med 0,7 prosent 
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i 2. kvartal, og spareraten var på 7,9 prosent, to prosent
poeng høyere enn i 1. kvartal. Etter en flat utvikling i 
 omsetningen i detaljhandelen siden februar, viser  juli tallene 
en økning på 1,4 prosent i forhold til juni.
 Nasjonalregnskapstall viser at bruttoproduktet i 
 industrien i 2. kvartal var 0,6 prosent høyere enn i 1. kvartal. 
Kjemisk og mineralsk industri, samt trelast og trevare
industri, bidro mest til denne oppgangen. Disse næringene 
er også de mest optimistiske med hensyn til utviklingen de 
nærmeste månedene, ifølge SSBs konjunkturbarometer for 
2. kvartal. Generelt vurderte industrilederne utsiktene for 3. 
kvartal som positive, blant annet på grunn av  forventning 
om økt ordretilgang fra olje og gassnæringen. Produsentene 
av investeringsvarer var de minst optimistiske og vurderte 
utsiktene for 3. kvartal som nøytrale i forhold til 2. kvartal, 
tross en forventet økning i innenlandsk ordretilgang.
 SSBs byggearealstatistikk for 2. kvartal viser at aktivite
ten i byggenæringen er økende. veksten var særlig sterk for 
næringsbygg, og i 2. kvartal ble det igangsatt 61 prosent mer 
bruksareal til næringsbygg enn i 2. kvartal 2009. Igangsatt 
bruksareal til boliger viste en mer moderat oppgang, og var 
12 prosent høyere enn i fjor.

UtvIkLIngen Framover

Industriproduksjonen befinner seg i de fleste land fortsatt 
godt under nivåene fra før finanskrisen. Vekstutsiktene 
internasjonalt har tatt seg opp gjennom inne værende år, 
men ulike konjunkturbarometre kan tyde på veksttakten 
har avtatt i mange land de siste par månedene. IMF opp
justerte i juli sine prognoser for 2010 med 0,4 prosent
poeng fra april for den globale veksten. Oppjusteringen 
var relativt bredt fordelt for de ulike verdensdelene, men 
med det største bidraget fra framvoksende  økonomier. For 
2011 anslår de en svak nedgang i veksten fra inne værende 
år. For de industrialiserte landene er veksten anslått til å bli 
på henholdsvis 2,6 og 2,4 prosent i 2010 og 2011. Dette er 
vekstrater noe under gjennomsnittveksten for 1992–2001, 
noe som innebærer at den økonomiske gjeninnhentingen 
vil være svak. 

Lavt sysselsettingsbehov innenfor eksport
orientert industri
Det har nå vært en oppgang i global industriproduksjon 
siden i fjor sommer, og også aktiviteten innenfor den 
eksportorienterte delen av norsk næringsliv har tatt seg 
opp. Den høye veksten i land som Kina, Brasil og India har 
også bidratt til økte råvarepriser, noe som har stor  betydning 
for deler av industrien i Norge. Den siste tiden har det vært 
tegn til at veksten i eksporten av tradisjonelle varer er i ferd 
med å avta. 

 Utviklingen innenfor oljevirksomheten har stor betyd
ning for norsk næringsliv. Ifølge SSBs investerings
tellinger, er investeringene i denne næringen anslått til å 
utgjøre 148,8 milliarder til neste år. Dette er 3,3 milliarder 
høyere enn tilsvarende anslag for 2010. Det ligger derfor an 
til at denne delen av norsk økonomi vil bidra til økt aktivi
tetsnivå til neste år. Ettersom veksten i internasjonal øko
nomi ser ut til å bli svært moderat i tiden framover, venter 
imidlertid Nav at etterspørselen etter arbeidskraft innenfor 
tradisjonell eksportindustri vil være lav i prognoseperioden.
 Etter at det private konsumet falt kraftig i 2008, var det 
en økning gjennom 2009. Så langt i år har det vært omtrent 
nullvekst, men SSBs julitall for varekonsumet kan tyde på 
at veksten har tatt seg opp gjennom sommeren. Den svake 
utviklingen i privat konsum så langt i år kommer til tross 
for at det kun har vært en svak oppgang i renten, og at vi har 
hatt reallønnsvekst. Ettersom spareraten nå har steget til et 
svært høyt nivå og det er utsikter til fortsatt lave renter, sys
selsettingsvekst og økt reallønn, er det grunn til å vente at 
det private konsumet vil ta seg noe opp i prognoseperioden. 
 Det var en svært sterk vekst i byggevirksomheten i årene 
før 2008, men dette ble avløst av en relativt kraftig ned
gang. Hittil i 2010 har aktiviteten innenfor bygg og anlegg 
tatt seg opp, og ordretilgangen på byggeprosjekt var 30 
prosent høyere i 2. kvartal i år enn i 2. kvartal i fjor. Bolig
prisene har også steget siden rundt årsskiftet 2008/2009, 
men prisveksten har avtatt det siste halvåret. Boligbyggin
gen er fortsatt på et svært lavt nivå, og med utsikter til lav 
rente og relativt stabil ledighet venter vi at aktiviteten 
innenfor bygg og anlegg vil fortsette å øke utover i progno
seperioden. Dette vil gi grunnlag for flere sysselsatte innen
for næringen.   
 Bedrifter som planlegger å redusere bemanningen med 
over 10 personer er pliktig til å melde fra om dette til Nav. 
Permitteringsvarslene så langt i år har vært noe under 
nivået fra samme periode i fjor. I februar og mars var 
 antallet permitteringer mer enn halvert sammenlignet med 
samme periode i fjor. På vårparten og i sommer har imid
lertid antallet varsler vært omtrent på samme nivå som ett 
år tidligere. Dette indikerer at syssel settingsbehovet har 
vært relativt stabilt det siste året. 
 Svært kraftige finans og pengepolitiske stimulanser har 
vært en viktig årsak til at den økonomiske veksten har tatt 
seg opp i tiden etter finanskrisen, både i Norge og interna
sjonalt. Som en følge av dette har mange land bygget opp 
stor gjeld. For å sikre statsfinanser som er bærekraftige på 
lang sikt, står en del land nå overfor kraftige inn stramminger. 
Dette vil legge en demper på veksten internasjonalt, noe 
som dermed også vil få konsekvenser for norsk økonomi. 
Etter svært ekspansive statsbudsjett for 2009 og 2010, 
 legges det i prognosen til grunn at finanspolitikken, i tråd 
med handlingsregelen, blir lagt om i mindre ekspansiv 
 retning i 2011.   
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 Det er nå tegn til at den økonomiske veksten 
 internasjonalt er i ferd med å avta. Ettersom Norge har en 
liten og åpen økonomi påvirkes utviklingen her i landet av 
utviklingen blant våre handelspartnere. Nav venter derfor 
at vi vil få en moderat økonomisk vekst i prognose
perioden. Dette betyr at veksten i etterspørselen etter 
arbeidskraft vil stige relativt lite i tiden framover. For 2010 
og 2011 venter vi at sysselsettingen vil øke med henholds
vis 0,2 og 0,6 prosent. 

Befolkningsvekst bidrar til flere yrkesaktive
SSBs befolkningsframskrivinger viser at det vil bli en 
 relativt sterk vekst i befolkningen i 2010 og 2011. I de 
yrkesaktive aldersgruppene ligger befolkningsveksten an 
til å bli på i underkant av 1,5 prosent i år og neste år. Denne 
framskrivingen forutsetter blant annet at nettoinnvandrin
gen vil avta fra det høye nivået i 2008, da høy etterspørsel 
etter arbeidskraft bidro til stor innvandring fra de nye 
 EUlandene. 
 Tilbudet av arbeidskraft har tidligere variert med kon
junkturene. I tider med lav økonomisk vekst og fallende 
etterspørsel etter arbeidskraft trekker flere seg ut av 
arbeidsmarkedet. Dette skjer blant annet ved at færre kom
binerer jobb og utdanning, eller ved at flere unge velger 
utdanning framfor jobb. I tillegg vil det ofte være slik at 
flere eldre velger å førtidspensjonere seg. Dette har vi også 

sett i denne nedgangskonjunkturen, og de siste to årene har 
vi både hatt en nedgang i yrkesdeltakelsen blant de yngre 
og økt uttak av aFP for de over 62 år.
 Ifølge SSB gikk antallet sysselsatte innvandrere på kort
tidsopphold ned med 7,2 prosent fra 2008 til 2009, etter å 
ha hatt en sterk vekst i årene etter EUutvidelsen. For per
soner fra EUland i ØstEuropa var nedgangen omtrent 
dobbelt så stor. Dette tyder på at arbeidsinnvandringen er 
svært følsom overfor endringer i etterspørselen etter 
arbeidskraft. Flere av de nye medlemslandene i EU har 
blitt sterkt rammet av finanskrisen. Polen var imidlertid 
det eneste landet i EU med positiv vekst i bruttonasjonal
produktet i 2009. For inneværende år og 2011 ligger også 
veksten an til å ligge langt over gjennomsnittet for resten 
av EUlandene. Da lønnsnivået i Norge er høyt, er det like
vel grunn til å tro at arbeidsinnvandringen vil ligge på et i 
historisk sammenheng høyt nivå.  
 Lav etterspørsel etter arbeidskraft ventes å bidra til at 
yrkesdeltakelsen går ned i prognoseperioden. alders
sammensetningen av arbeidsstyrken går gradvis i retning 
av at de eldste aldersgruppene utgjør en større andel. Dette 
tilsier isolert sett også at antallet yrkesaktive som andel av 
befolkningen vil gå ned i prognoseperioden. En fortsatt 
høy befolkningsvekst vil likevel gjøre at vi får en svak 
vekst i antallet yrkesaktive. For 2010 og 2011 venter vi at 
arbeidsstyrken vil øke med henholdsvis 0,5 og 0,7 prosent. 

Tabell 1: 
navs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2010 og 2011. Faktiske tall for 2009. 

 2009 2010 2011   

Registrerte helt arbeidsledige 69 267 73 000 77 000 

Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,7 % 2,8 % 2,9 % 

arbeidsledige ifølge aKU i prosent av arbeidsstyrken 3,2 % 3,5 % 3,6 % 

Tabell 2: 
endringer i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige i prosent fra året før. Faktiske tall for 2009. 

  2009 2010 2011

arbeidsstyrke (aKU) 0,2 % 0,5 % 0,7 %
Sysselsetting (aKU) 0,4 % 0,2 % 0,6 %
arbeidsledige (aKU) 22,4 % 9,8 % 4,4 %
Registrerte helt arbeidsledige 62,9 % 5,4 % 5,5 %

Kilde: Nav og SSB

Kilde: Nav og SSB
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noe høyere ledighet i 2011

Etter å ha økt siden sommeren 2008, har det vært en 
 nedgang i den registrerte ledigheten gjennom sommer
månedene. Nedgangen de siste månedene har vært relativt 
bredt fordelt mellom ulike yrkesgrupper. 
 Ettersom Nav venter at veksten i norsk økonomi vil bli 
svak, vil dette føre til at også etterspørselen etter arbeids
kraft vil være lav i prognoseperioden. Med en arbeids
styrke som vokser, vil dette føre til at ledigheten blir 
 høyere i 2011 enn i 2010. vi venter at nedgangen i ledig
heten de siste månedene etter hvert vil bremse opp, og at 
det vil være en svak ledighetsvekst gjennom 2011. For 
2011 er den registrerte ledigheten anslått å utgjøre 2,9 pro
sent av arbeidsstyrken, noe som tilsvarer en økning på 0,1 
prosentpoeng fra årets nivå.
 I anslagene for utviklingen på arbeidsmarkedet legger 
vi til grunn at det vil bli en svært moderat vekst i interna
sjonal økonomi. Et nytt tilbakeslag internasjonalt vil kunne 
gi betydelig høyere ledighet enn anslått. Land som Hellas, 
Italia og Spania står overfor kraftige innstramminger i de 
offentlige budsjettene i årene framover. Situasjonen i mar
kedene for statsobligasjoner tyder på at tilliten til Hellas 
og  landets myndigheter fremdeles er svært lav. Også andre 
land i Europa står overfor store kutt i de offentlige budsjet
tene, men her er det finanspolitiske handlingsrommet 
større. 

// utviklingen på arbeidsmarkedet // arbeid og velferd nr 3 // 2010
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650 000 tapte årsverk i 2009 
AV: JoruNN FuruBerg  og olA ThuNe

Samandrag

Summen av talet på personar som mottek trygdeytingar frå NAV på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært 
arbeid, gir ikkje eit rett bilete av kor mange personar som er utanfor arbeidsmarknaden på grunn av desse tilhøva. Ved å 
ta omsyn til at mange har graderte ytingar, og at mange er heilt eller delvis arbeidslause utan at dei mottek dagpengar 
eller andre stønader frå NAV, har vi laga eit estimat på kor mange uarbeidde årsverk som skuldast mangel på ordinært 
arbeid eller dårleg helse.
 Ved utgangen av 2009 var det om lag 650 000 årsverk som gjekk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på 
 ordinært arbeid. Dette er ein auke på i underkant av 55 000 årsverk, eller 8,9 prosent, samanlikna med tal for 2008. Dei 
tapte årsverka svarar til 20 prosent av folkemengda i alderen 16–66 år. Sjølv om det var ein vekst i alle stønader/arbeids-
marknadsstatusar som dannar grunnlaget for estimatet på tapte årsverk, skuldast veksten i 2009 først og fremst lågare 
etterspurnad etter arbeidskraft. Mangel på ordinært arbeid står for ein auke på nær 32 000 tapte årsverk, eller 59 prosent 
av auken frå 2008 til 2009. 

InnLeIIng

Nav produserer regelmessig statistikk over arbeidslause, 
mottakarar av uføretrygd, personar med nedsett arbeids
evne og sjukefråvær. Denne statistikken viser kor mange 
personar som til ei kvar tid er arbeidslause eller mottakarar 
av trygdeytingar, men gir oss ikkje noko bilete av kor 
mange årsverk som går tapt på grunn av dårleg helse og 
arbeidsløyse.
 I offentlege utgreiingar og i nokre forskingsrapportar 
har summen av personar som mottek ulike stønader frå 
Nav vorte nytta som eit mål på urealisert innanlandsk 
arbeidskraftspotensiale, eller eit mål på kor mykje offent
lege utgifter kunne vore redusert dersom alle desse var i 
arbeid. Sidan mange mottek meir enn ein type stønad til 
same tid, eller arbeider ved sida av ei gradert trygdeyting, 
vil summen av alle som er arbeidslause eller mottek ei 
trygdeyting ikkje gi eit rett bilete av kor mange årsverk 
som går tapt på grunn av dårleg helse og arbeidsløyse. ved 
å summera alle mottakarar av ulike trygdeytingar, vil ein 
lett overvurdera talet på årsverk som går tapt og talet på 
personar tapt for arbeidsmarknaden. Det er til dømes ikkje
uvanleg at ein person mottar delvis rehabiliteringspengar
(til dømes 50 prosent) og delvis uførepensjon (til dømes 
50 prosent) samstundes. ved kopling mellom dei to 
 aktuelle stønadsregistra, vil denne personen berre telja 
som eit tapt årsverk, og ikkje som to personar tapt, som 
ville vore tilfelle dersom ein ikkje kopla registra. På den 
andre sida vil ein lett kunna underestimera talet på tapte 
årsverk dersom ein berre tel opp stønadsmottakarar. Mange 
er heilt eller delvis arbeidslause utan at dei mottek  stønader 

frå Nav. I denne analysen har vi prøvd å ta omsyn til desse 
faktorane så godt det let seg gjera ut i frå tilgjengeleg 
 datamateriale. vi har teke utgangspunkt i dei trygde
ytingane og arbeidsmarknadsstatusane som er direkte 
knytt til dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. ved 
å kopla saman dette datamaterialet er det justert for at 
fleire av desse personane mottek meir enn ein stønad på eit 
og same tidspunkt. 
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Figur 1: 
estimat på tapte årsverk ved utgangen av året. 
1992–2009.

Kilde: Nav



14

// 650 000 tapte årsverk i 2009 // arbeid og velferd nr 3 // 2010

data og analyse
Tala i denne artikkelen baserer seg på data over behald
ninga av personar som ved utgangen av kvart av åra frå 
og med 1992 til og med 2009, er på ein eller fleire av 
følgjande stønader/arbeidsmarknadsstatusar:
varig uførepensjon, tidsavgrensa uførestønad, sjuke
fråvær, rehabiliteringspengar, nedsett arbeidsevne 
(yrkesvalhemma), heilt arbeidslaus (med og utan 
 dagpengar), delvis arbeidslaus (med og utan dagpengar) 
eller deltakar på ordinære arbeidsmarknadstiltak. 
 I tillegg til at ein person kan ha meir enn ein stønad, er 
det heller ikkje uvanleg for ein stønadsmottakar å ha ein 
 gradert stønad, og mange arbeider noko ved sida av ein 
gradert stønad. Kor mykje ein stønadsmottakar arbeider, 
er estimert på grunnlag av den såkalla graderings andelen 
i saksbehandlingssystema for uføreytingar og rehabilite
ringspengar. Når det gjelder estimat på kor mykje delvis 
arbeidslause og mottakarar av attføringspengar arbeider, 
er det brukt opplysningar frå meldekorta som viser 
arbeidstimar for delvis arbeidslause med dagpengar og 
for mottakarar av attføringspengar. Delvis arbeidslause 
utan dagpengar fører ikkje opp arbeidet på meldekortet, 
slik at det for denne gruppa er lagt til grunn at dei 
 arbeider i gjennomsnitt like mykje som delvis arbeids
lause med dagpengar. 
 Det er vidare lagt til grunn at alle som tek del i 
 ordinære tiltak eller tiltak for personar med redusert 
arbeidsevne, og som mottek løn frå arbeidsgjevar eller 
individstønad frå Nav, gjer dette på heiltid. 
 Tapte årsverk til sjukefråvær er estimert med  bakgrunn 
i tal over tapte dagsverk i sjukefråværsstatistikken. 
Denne statistikken omfattar legemeldt sjukefråvær for 
alle arbeidstakarar busett i Noreg med arbeidsforhold 
registrert i aaregisteret.
På grunn av at det berre er data for talet på sjukefråværs
dagar tilbake til 2000, er talet på sjukefråværsdagar for 
åra 1992 – 1999 estimert ved å anta at forholdstalet mel
lom sjukefråværsdagar totalt og talet på sjukemeldings
dagar totalt er det same i den perioden som det var i 
gjennomsnitt for perioden 2000 – 2008. 
 Talet på tapte årsverk kjem fram ved å summera 
saman årsverk som ved utgangen av eit år anten mottok 
heilt eller delvis ein eller fleire av stønadene nemnd 
 innleiingsvis, eller som heilt eller delvis var i ein av dei 
nemnde arbeidssøkjarstatusane.
 Talet på tapte årsverk gir dermed ei uttrykk for talet på 
årsverk som går tapt i produksjonen av varer og tenester, 
som følgje av arbeidsløyse eller helseproblem blant 
 personar i arbeidsdyktig alder. 

 Når vi i denne artikkelen brukar omgrepet  tapte års
verk, er ikkje dette eit utrykk for at vi meiner at det er 
realistisk eller ønskeleg at alle desse årsverka kunne vore 
arbeidde årsverk. Det vil alltid vera slik at ein del av folke
mengda i yrkesaktiv alder ikkje har helse til å kunna 
arbeida. Det er også urealistisk å tenkja seg ein situasjon 
heilt utan arbeidsløyse. 
 Frå og med mars 2010 blei ordningane tidsavgrensa 
uførestønad, rehabiliteringspengar og attføringspengar 
avvikla og erstatta av ei ny ordning, arbeidsavklarings
pengar. Denne endringa påverkar ikkje tala for 2009.
 Denne artikkelen er ei oppdatering av tidlegare artiklar, 
sist publisert i arbeid og velferd nr 3/2009 (Furuberg og 
Årethun), med tal for 2009.

UtvIkLInga I taLet PÅ taPte ÅrSverk 
1992–2008

Figur 1 viser utviklinga i talet på tapte årsverk i perioden 
1992 til 2009, totalt og etter stønadstype/arbeidsmarknads
status. Utviklinga i tapte årsverk i prosent av folkemengda 
i yrkesaktiv alder er vist i figur 2. 
 Frå 1992 til 1998 minka talet på tapte årsverk som følgje 
av dårleg helse eller arbeidsløyse, frå om lag 555 000 til 
480 000, eller frå 19,8 prosent til 16,5 prosent av folke
mengda i alderen 16–66 år. Den viktigaste årsaka til dette 
er konjunkturoppgangen som starta i 1993 og som førte til 
færre tapte årsverk på grunn av arbeidsløyse. Frå 1998 
auka igjen talet på tapte årsverk, og nådde ein topp i 2003 
med 640 000, svarande til 21,4 prosent av folkemengda i 
yrkesaktiv alder. I denne perioden auka alle stønads og 
arbeidssøkjargrupper. I perioden 2004–2007 gjekk talet på 
tapte årsverk ned. Dette skuldast i hovudsak ei tilstram
ming på arbeidsmarknaden med færre tapte årsverk blant 
heilt arbeidslause, delvis sysselsette og tiltaksdeltakarar. 
Omlegginga av regelverket for sjukepengar i 2004 førte 
også til ein kraftig nedgang i talet på tapte årsverk på grunn 
av sjukefråvær i 2004 og 2005.1 I 2007 var talet på tapte 
årsverk, rekna i prosent av folkemengda i alderen 16–66 
år, det lågaste sidan 1999. Nedgangen i talet på tapte års
verk i 2007 skuldast først og fremst ein sterk nedgang i 
arbeidsløysa, men også talet på årsverk tapt som følgje av 
nedsett arbeidsevne minka. 
 I 2008 auka talet på tapte årsverk igjen. Årsaka til dette 
var først og fremst ein auke i talet på tapte årsverk som 
følgje av konjunkturnedgangen som starta i 2008. Også 
ein auke i sjukefråværet i 2008 førte til fleire tapte årsverk.

1  Ei meir utfyllande utgreiing om utviklinga i tapte årsverk 1992–2006 er å 
finna i Arbeid og velferd nr.4/2007 i artikkelen  «580 000 tapte årsverk».
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aUke I taLet PÅ taPte ÅrSverk I 2009

I 2009 auka talet på tapte årsverk med  i underkant av   
55 000, slik at det til saman var i overkant av 650 000 tapte 
årsverk ved ut gangen av året. Dette svarer til 20,0 prosent 
av folkemengda i alderen 16 – 66 år. Talet på tapte årsverk 
auka innafor alle stønadstypar/statusar, men den viktigaste 
forklaringa på auken er tilhøva på arbeidsmarknaden. 
Nedgangskonjunkturen, som starta i 2008, held fram i 
2009 med ein auke i talet på arbeidslause, samstundes som 
talet på ordinære tiltaksdeltakarar auka. Tapte årsverk på 
grunn av mangel på ordinært arbeid, rekna som summen 
av tapte årsverk for heilt arbeidslause, delvis arbeidslause 
og deltakarar på ordinære tiltak, står for 59 prosent av den 
totale auken. 
 Tapte årsverk for personar med uførestønader auka med 
1,3 prosent. Dette er den lågaste auken sidan 1996.  Dersom 
vi korrigerer for endringar i alderssamansetjinga i folke
mengda, har det samla talet på uføre vore om lag uendra 
sidan 2001. 
 Blant motakarar av rehabiliteringspengar var det ein 
auke i talet på tapte årsverk med i underkant av 17 prosent 
frå 2008 til 2009. auken skuldast mellom anna ein vekst i 
talet på personar som har brukt opp retten til sjukepengar, 
samt mindre avgang frå rehabiliteringspengar på grunn av 
lengre vedtaksperiodar. Tapte dagsverk som følgje av 
 sjukefråvær har auka med 5,7 prosent frå 2008 til 2009. 
Dette er ein litt lågare auke enn frå 2007 til 2008. Tapte 
årsverk for  personar med nedsett arbeidsevne har auka 
med 7,3  prosent frå 2008 til 2009.

15,0 %

16,0 %

17,0 %

18,0 %

19,0 %

20,0 %

21,0 %

22,0 %

23,0 %

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

Tapte årsverk i prosent av folkemengda i alderen 16–66 år

0%

50%

100%

150%

200%

250%

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

Årsverk uføreytingar 
Årsverk  rehabiliteringspengar
Årsverk personar med nedsett arbeidsevne
Årsverk sjukefråvær
Årsverk heilt arbeidslause
Årsverk delvis arbeidslause
Årsverk ordinære tiltaksdeltakarar
Tapte årsverk i alt

Figur 2: 
estimat på tapte årsverk i prosent av folkemengda 
i alderen 16–66 år ved utgangen av året. 
1992–2009.

Figur 3: 
Utviklinga i estimerte tapte årsverk ved utgangen 
av året, etter stønadstype/ arbeidsmarknads
status. 1992–2009. 1992=100 %.
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Figur 3 viser utviklinga i tapte årsverk innan dei ulike stø
nadsordningane/ arbeidsmarknadsstatusane i perioden 
1992 til 2009. Samla for heile perioden har det vore størst 
auke i talet på tapte årsverk som følgje av nedsett arbeids
evne. Frå 1992 til 2004 meir enn dobla dette talet seg. Etter 
2004 var det ein nedgang i talet på tapte årsverk som følgje 
av nedsett arbeidsevne, men talet har igjen auka noko i 
2009. Tapte årsverk som følgje av uføretrygd har auka 
jamt sidan midten av 90 talet. Frå midten av 90 talet og 
fram til 2003 auka også talet på tapte årsverk som følgje av 
sjukefråvær kraftig. Endra regelverk førte til ein nedgang i 
2004 og 2005, men frå 2006 har talet på tapte årsverk på 
grunn av sjukefråvær igjen auka. Tapte årsverk blant per
sonar som mottek rehabiliteringspengar vaks kraftig i peri
oden 1995 til 2003. I 2004 blei det gjennomført ei endring 
i regelverket for rehabilitering, noko som førte til ein ned
gang i talet på tapte årsverk. I 2009 var det igjen ein auke 
i talet på tapte årsverk som følgje av rehabiliteringspengar.
 Talet på heilt eller delvis arbeidslause og deltakarar i 
arbeidsmarknadstiltak varierer sterkt med konjunktursitu
asjonen. I 1988 kom norsk økonomi inn i ein kraftig ned
gangskonjunktur. I 1992 var om lag 200 000 årsverk tapt 
som følgje av mangel på ordinært arbeid. Konjunkturane 
snudde i 1993, og figur 3 viser at talet på tapte årsverk som 
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følgje av tilhøva på arbeidsmarknaden minka sterkt frå 
1993 til 1998. Framover mot 2003 auka igjen talet på tapte 
årsverk som følgje av mangel på ordinært arbeid. Opp
gangskonjunkturen dei påfølgjande åra førte til ein sterk 
reduksjon i dette talet, til i underkant av 60 000 i 2007. I 
2008 snudde igjen konjunkturane, og talet på tapte årsverk 
som følgje av arbeidsløyse auka i 2008 og 2009.

aUke I taLet PÅ taPte ÅrSverk ogSÅ I 
2010?

Frå 1. mars 2010 blei ordningane med tidsavgrensa uføre
trygd, rehabiliteringspengar og attføringspengar avvikla, 
og erstatta med arbeidsavklaringspengar. Mottakarar av 
arbeidsavklaringspengar blir i NAV sin statistikk klassifi
sert som personar med nedsett arbeidsevne. Dette gjer at 
ein ikkje utan vidare kan samanlikna utviklinga til no i 
2010 med utviklinga i 2009. Statistikken til no i år viser at 
det har vore ein vekst i talet på personar i gruppa nedsett 
arbeidsevne, når vi samanlikna med summen av mot
takarar av rehabiliteringspengar, tidsavgrensa uføretrygd 
og personar med nedsett arbeidsevne i 2009.
 Sjukefråværstala for 1. kvartal i 2010 viser ein nedgang 
i sjukefråværet samanlikna med tilsvarande periode i fjor. 
Mottakarar av uføretrygd viser ein liten auke frå 2. kvartal 
2009 til 2. kvartal 2010. Utviklinga i talet på tapte årsverk 
som følgje av dårleg helse vil truleg vera mest avhengig av 
utviklinga i talet på personar med nedsett arbeidsevne. 
 Nav ventar at arbeidsløysa ved utgangen av 2010 vil 
vera om lag på nivå med utgangen av 2009. Når det gjeld 
tapte årsverk som følgje av mangel på ordinært arbeid, 
målt ved utgangen av året, ventar vi små endringar frå 
2009 til 2010.

reFeranSar:

Furuberg, Jorunn og Årethun, Thorbjørn (2009). «595 000 
tapte årsverk». Arbeid og velferd 3-2009. Oslo: arbeids 
og velferdsdirektoratet.

Kann, Inger Cathrine og Årethun, Thorbjørn (2007). «580 
000 tapte årsverk». Arbeid og velferd 4-2007. Oslo: 
arbeids og velferdsdirektoratet.
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kvalifiseringsprogrammets deltakere:  
hvor lang er avstanden til arbeidsmarkedet?
AV Sille ohrem NAper 

Sammendrag

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med vesentlig nedsatt arbeids- eller inntektsevne og ingen eller svært 
begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven, skal komme i arbeid og aktivitet ved 
hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Formålet med denne artikkelen er å gi en deskriptiv  framstilling 
av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet i 2009 ut fra demografiske kjennetegn, tidligere yrkeserfaring og i hvilken grad 
de tidligere har vært arbeidssøkere eller tiltaksdeltakere registrert hos NAV. Datagrunnlaget er opplysninger NAV har 
registrert om disse personene, og dekker nærmere 80 prosent av deltakerne i 2009.
 Gjennomgangen viser at 57 prosent av deltakerne er menn, og 25 prosent av deltakerne er under 25 år. 40 prosent av 
deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet er innvandrere, hvorav den største gruppen kommer fra Somalia. Det er en del 
fylkesvise variasjoner i den demografiske fordelingen av deltakerne. 
 I artikkelen bekreftes det at deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet står langt fra arbeidslivet. 40 prosent har aldri vært 
i arbeid. I tillegg har en del arbeidserfaring av kort varighet, eller som ligger et godt stykke tilbake i tid. Blant norskfødte 
menn over 30 år har nesten alle hatt inntekt tidligere, men de fleste har nå stått lenge utenfor arbeidslivet. De fleste har 
nå stått lenge utenfor arbeidslivet. Norskfødte kvinner har mer nylig, og mer langvarig arbeidserfaring.  Blant kvinner 
med innvandrer bakgrunn er det et flertall som ikke har noe tidligere yrkeserfaring i Norge. Unge har i noe større grad 
enn de over 24 år vært registrert som arbeidssøkere og ordinære tiltaksdeltakere i tiden før Kvalifiseringsprogrammet.  
 Totalt har 40 prosent deltatt på et statlig arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV etter 2005, og 27 prosent har deltatt i 
Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere. Vel to tredjedeler var registrert som arbeidssøkere i NAV i de to månedene før 
de startet på Kvalifiseringsprogrammet.

InnLednIng
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) retter seg mot personer 
med vesentlig nedsatt arbeids og inntektsevne og ingen 
eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folke
trygdloven eller arbeidsmarkedsloven.1 Målet er å bidra til 
at flere i målgruppen kommer i arbeid eller aktivitet – også 
i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. 
KvP bidrar dermed til Navs hovedmålsetning om å få 
flere i arbeid og aktivitet, og med innføringen av KVP ble 
«randsonen for arbeidslinja strukket til å gjelde mål
grupper som antas å ha liten eller ingen arbeidsevne på 
stønadstidspunktet» (Langeng og Stene 2010, s. 279).  I 
denne artikkelen ønsker vi å undersøke nærmere hvor 
langt unna arbeidsmarkedet deltakerne står, gjennom å 
 studere hvor mye tidligere arbeidserfaring de har, og hvor 
lang tid som har gått siden de sist var i arbeid. Datagrunn
laget er Navs egne registeropplysninger, som dekker nær
mere 80 prosent av deltakerne i 2009 (se egen faktaboks). 

 En hovedmålgruppe for programmet er personer som 
har mottatt sosialhjelp over lengre tid. Det er tidligere 
dokumentert at mange av disse har en marginal tilknytning 
til arbeidsmarkedet, i form av manglende arbeidserfaring 
og lav arbeidsevne som følge av blant annet dårlig psykisk 
og somatisk helse, rusproblemer og lav utdanning. Mange 
hadde også lav arbeidsmotivasjon (Ohrem Naper, van der 
Wel og Halvorsen 2009). Samtidig er målgruppen meget 
sammensatt, og det kan være mange ulike grunner til at 
deltakerne står langt unna arbeidsmarkedet. 
 For å kunne bli deltakere i KvP må tett og koordinert 
bistand gjennom et individuelt tilpasset program vurderes 
som både nødvendig og hensiktsmessig for å styrke delta
kernes muligheter i arbeidslivet. valg av virkemidler skal 
skje med utgangspunkt i den enkelte brukers behov for 
bistand og ikke med utgangspunkt i hvilken stønadsord
ning eller målgruppe man tilhører. KvP gir tidligere mot
takere av sosialhjelp mulighet til å nyttiggjøre seg arbeids
rettede tiltak som tidligere i stor grad var forbeholdt 
arbeidsledige og personer under attføring, i tillegg til mer 
«lavterskel» kommunale tiltak. Programmet skal bestå av 1  Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29.
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arbeidstrenings og sysselsettingstiltak, men kan også 
inneholde andre tiltak som er med på å støtte opp under og 
forberede overgang til arbeid. Det kan i tillegg settes av tid 
til blant annet helsehjelp og egenaktivitet, og til sammen 
skal programmet være på fulltid. 
 KvP retter seg både mot personer som ikke har vært 
aktive arbeidssøkere tidligere, og personer som har vært 
gjennom ulike tiltak tidligere uten at det har ført til arbeid 
eller annen langsiktig inntektssikring. vi undersøker her i 
hvilken grad KvPdeltakerne har vært registrert som 
arbeidssøkere hos Nav i tiden før de kom inn i program
met, og om de har deltatt på andre arbeidsrettede tiltak i 
regi av Nav.
 KvP er muliggjort som følge av samarbeidet og samlo
kaliseringen mellom kommunene og den statlige arbeids 
og velferdsetaten som Navreformen førte til. Det er den 
kommunale delen av Nav som har koordineringsansvaret 
for KvP. Programmet ble innført fra 1. november 2007 i 
kommuner som hadde etablert Navkontor, og ble utvidet 
i takt med etableringen av nye Navkontor. Siden starten 
har rundt 12 300 personer deltatt i programmet. I denne 
artikkelen ser vi på de som deltok i programmet i 2009. 
Innledningsvis vil vi beskrive hvordan deltakerne fordeler 
seg på sentrale demografiske kjennetegn, og bruker dette 
til å undersøke hvordan  tidligere yrkeserfaring, arbeids
søking og tiltaksdeltakelse  varierer med disse kjenne
tegnene. 
 Formålet med artikkelen er å gi en beskrivelse av delta
kerne. Det foreligger foreløpig relativt lite kunnskap om 
deltakerne i programmet, og det vil være nyttig å øke 
denne kunnskapen blant annet for å få et inntrykk av i 
 hvilken grad programmet treffer målgruppen, hvor langt 
unna målsetningen om arbeid deltakerne står, og for å 
 utvikle programmet videre. Resultatene som presenteres i 
denne artikkelen er de første fra et større FoUprosjekt om 
KvPdeltakerne. En mer omfattende rapport vil foreligge 
mot slutten av 2010. I 2011 vil vi også undersøke i hvor 
stor grad KvPdeltakerne fra 2009 har fått innpass i 
arbeids livet.

// kvalifiseringsprogrammets deltakere: hvor lang er avstanden til arbeidsmarkedet? // arbeid og velferd nr 3 // 2010

Deltakere på KVP har rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden 
er to ganger folketrygdens grunnbeløp (G). I 2009 utgjorde 
det 145 760 kr på årsbasis. I tillegg har de som har barn rett 
til barnetillegg. Det er også mulighet for bostøtte fra Husban
ken. Deltakere under 25 år får 2/3 støtte, tilsvarende 97 660 
kr i 2009. Det skal betales skatt av stønaden, og den er pen
sjonsgivende. Stønaden reduseres mot eventuelt inntektsgi

vende arbeid og andre offentlige ytelser. 40 prosent mottok i 
2009 sosialhjelp i tillegg, enten som en fast supplerende stø
nad eller som en enkeltstående utbetaling. vedtak om delta
kelse i KvP kan gjøres for en periode på inntil ett år. Etter en 
ny vurdering kan det forlenges med ett år, eventuelt mer der
som det er nødvendig. 

kvalifiseringsstønad

evalueringen av kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet skal evalueres på oppdrag fra 
arbeidsdepartementet av arbeidsforskningsinstituttet 
(AFI) og Frischsenteret i samarbeid. Effektevalueringen 
vil ikke foreligge før i 2013, men den første underveisrap
porten fra følgeevalueringen foreligger. Den er basert på 
kvalitative eksempelstudier fra en tidlig fase av implemen
teringen av programmet (Legard, Schaft og Spjelkavik 
2009). Et viktig resultat herfra er at de som arbeider med 
KvP opplever at de med programmet får til bedre løsnin
ger for brukere som tidligere ikke fikk noe tilbud eller som 
falt mellom ulike etater. aFI fant at programmet stort sett 
treffer målgruppen, men samtidig at ikke alle som ble 
rekruttert inn i KvP var de som programmet i utgangs
punktet var tenkt rettet mot. Hvem som fikk tilbud om del
takelse i KvP varierte en del fra sted til sted, ut fra lokale 
definisjoner av målgruppa og inntakskriteriene, og tilbud 
om egnede tiltak. 
 Ulike typer data har ulike styrker og svakheter, og resul
tatene kan derfor bidra til å utfylle hverandre. Med dataene 
i denne artikkelen har vi ikke mulighet til å undersøke 
årsakene til at deltakerne i KvP har stått utenfor arbeidsli
vet. Basert på intervjuer bl.a. med ansatte på Navkontor, 
fant man i følgeevalueringen at: 
 De fleste har problemer på mer enn ett område og 
 problemer som til en stor grad henger innbyrdes sammen: 
Svært mange har psykiske og andre helsemessige proble-
mer relatert til rusmiddelavhengighet. De aller fleste har 
manglende skolegang og liten arbeidserfaring. Gjeldspro-
blemer og andre økonomiske problemer blir hyppig nevnt, 
ofte også språkvansker og lese/skrivevansker. Også man-
glende motivasjon, lav selvtillit, dårlig sosialt nettverk og 
mangel på struktur i tilværelsen er noe som går igjen i 
beskrivelsen av deltakerne. 

Legard, Schaft og Spjelkavik 2009, s. 68.
Dette samsvarer med funn fra en tidligere spørre    
under sø kelse blant langtidsmottakere av sosialhjelp (van 
der Wel m.fl. 2006). 
 En spørreundersøkelse av brukernes opplevelse av KvP, 
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som også er del av evalueringen, viste at et flertall var 
svært fornøyde med bistanden de hadde fått og med mulig
heten for brukermedvirkning (ReichbornKjennerud 
2009). I den undersøkelsen kartlegges også noen bak
grunnskjennetegn, som tilsvarer noe av det vi ser på i 
denne artikkelen. I spørreundersøkelsen var det syv pro
sent som oppga å ikke ha tidligere arbeidserfaring, og 

medianen er syv års arbeidserfaring. 18 prosent var under 
25 år, og 62 prosent var menn. 51 prosent var født i et 
annet land enn Norge. Med unntak av disse funnene er vår 
kunnskap om hva som kjennetegner deltakerne i Kvalifise
ringsprogrammet til nå begrenset.

datagrunnlag 
arena er Navs saksbehandlingssystem for arbeids
søkere og personer med nedsatt arbeidsevne. Det er ikke 
noe krav om at deltakere på Kvalifiseringsprogrammet 
skal registreres i arena, med mindre de deltar på statlig 
tiltak, men mange kommuner finner det hensiktsmessig 
å bruke arena som saks behandlingsverktøy for oppføl
ging av alle deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Det 
er dette som danner datagrunnlaget for denne analysen. 
 Populasjonen er definert som alle Kvalifiserings
programdeltakere som var registrert i arena i 2009, i alt 
7 727 personer. I følge kommunenes rapporteringer til 
arbeids og velferdsdirektoratet, har det vært om lag   
10 000 deltakere i 2009. 77 prosent av KvPdeltakerne 
er altså registrert i arena. andelen var økende utover i 
2009, men det er variasjoner fra kommune til kommune 
i hvor stor andel som er registrert. Representativiteten 
antas å være god, fordi registreringen avhenger av 
 rutiner ved Navkontorene og ikke kjennetegn ved den 
enkelte deltakeren. Det er altså ikke noen form for 
 selvseleksjon, som kan føre til skjevheter i utvalgs
undersøkelser. alderssammensetningen og andelen på 
statlige tiltak blant de som er registrert i arena tilsvarer 
i stor grad det kommunene selv har rapportert inn, noe 
som indikerer liten grad av skjevhet i utvalget vårt. I 
utgangspunktet hadde vi forventet at andelen på 
 kommunale tiltak ville være lavere, siden det kun er de 
på statlige tiltak som må rapporteres inn. Det kunne gitt 
en skjevhet da de som er deltakere på statlige tiltak står 
nærmere arbeidsmarkedet, men dette viste seg altså å 
ikke være tilfelle. Det kan være noe usikkerhet knyttet til 
dateringene av deltakelsen i KvP, enten på grunn av 
etterregistrering, eller fordi noen personer ikke har blitt 
meldt ut selv om de ikke lenger deltar i programmet, 
hvis de fortsatt er registrert som arbeidssøkere. 
 For populasjonen som vi analyserer i denne  artikkelen, 
har vi tilgang til langt flere kjennetegn enn i den kom
munale rapporteringen. Fra arena har vi arbeids
søkershistorikk (forløp) fra 20062009. I tillegg har vi 
demografiske data fra Folkeregisteret, opplysninger om 
tidligere pensjonsgivende inntekt fra Inntektsregisteret, 
og arbeidshistorikk tilbake til 2000 fra arbeidsgiver/
arbeidstakerregisteret (aaregisteret). 

definisjoner 
Innvandrer: En person som er født i et annet land enn 
Norge. Opplysningen er hentet fra Folkeregisteret. 

Pensjonsgivende inntekt: Lønns og/eller nærings
inntekt, samt sykepenger, stønad ved fødsel/adopsjon, 
dagpenger under arbeidsløshet, attførings og rehabilite
ringspenger (etter 2002), tidsbegrenset uførestønad, 
kvalifiseringsstønad. For de som mottok kvalifiserings
stønad i 2008, er dette inkludert. 

Tid siden sist i arbeid: antall måneder før oppstart KvP 
siden de sist hadde et arbeidsforhold av minst to 
 måneders varighet som var registrert i aaregisteret, gitt 
at de ikke samtidig var registrerte som arbeidssøker og/
eller deltaker i KvP. arbeidsforhold som stanset før 1.1. 
2000 er ikke med. Det er også en forutsetning at siste 
registrerte arbeidsforhold ikke var arbeidstrening eller 
varig tilrettelagt arbeid, slik det i utgangspunktet var i 3 
prosent av tilfellene. ved å bruke aaregisteret fanger vi 
ikke opp de selvstendig næringsdrivende, men i følge 
Inntektsregisteret hadde under en prosent av KvP 
deltakerne næringsinntekt i 2008. 

Samlet arbeidserfaring: akkumulert antall måneder 
totalt registrert som arbeidstaker i aaregisteret før 
 oppstart KvP. Her har det ikke vært krav om at 
 varigheten skal være på minst to måneder, ellers samme 
betingelser som over.  

Arbeidssøker: Person som er registrert arbeidssøker hos 
Nav. Her er både ordinære arbeidssøkere (helt ledig, 
delvis sysselsatte, ordinære tiltaksdeltakere og andre 
ordinære arbeidssøkere) og arbeidssøkere med nedsatt 
arbeidsevne inkludert. Som ny arbeidssøker regnes de 
som ikke hadde vært registrert som arbeidssøkere i Nav 
i de to siste månedene (61 dager) før registrert oppstart 
KvP.
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en av FIre er Under 25 År

57 prosent av KvPdeltakerne er menn, og gjennomsnitts
alderen for deltakerne er 34,3 år. aldersfordelingen er noe 
ulik for menn og kvinner, slik figur 1 viser. Andelene i de 
yngste aldersgruppene er høyere for menn enn for kvinner. 
Svært få av deltakerne er over 60 år. 
 En av fire deltakere i Kvalifiseringsprogrammet er under 
25 år. Dette tilsvarer andelen av sosialhjelpsmottakere som 
er under 25 år.  Denne yngste gruppen er av spesiell inter
esse, siden det har vist seg at de som mottar sosialhjelp 
som unge klarer seg dårligere på arbeidsmarkedet enn 
andre unge arbeidsledige (Hammer 2009). Det er derfor 
spesielt viktig å få disse over i et annet løp, slik KvP kan 
bidra til. Samtidig har man ønsket å avgrense ordningen 
for å unngå at ungdom som har forutsetninger for å kunne 
gjennomføre ordinær utdanning i stedet trekkes inn i en 
stønadskarriere (St. meld. nr. 9 2006–2007, s. 224). Blant 
annet av den grunn utgjør stønaden til de under 25 år 2/3 
av stønaden for de øvrige deltakerne. I analysene av 
arbeidserfaring og tidligere arbeidssøking ser vi på de 
unge for seg, også fordi de ikke har hatt mulighet til å delta 
i arbeidslivet så lenge. 
 Det er store fylkesvise forskjeller i hvorvidt fylkene har 
valgt å prioritere unge under 25 år i Kvalifiseringspro
grammet, se figur 1. I en særstilling kommer Oslo, der bare 
åtte prosent av deltakerne er under 25 år. Oslo har også en 
lav andel unge blant sosialhjelpsmottakerne, og en høy 
andel innvandrere. Innvandrere utgjør derfor en stor andel 
av KVPdeltakerne i Oslo, se figur 5. I seks fylker er minst 
en tredjedel av deltakerne under 25 år. De fylkesvise varia
sjonene skjuler allikevel en langt større variasjon mellom 
kommunene. 
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Figur 1: 
aldersfordeling på deltakere i kvalifiserings
programmet 2009, for menn og kvinner. 

Figur 2: 
andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet 2009 
som er under 25 år etter fylke og totalt. 

Kilde: nav

Kilde: nav

FIre av tI er Innvandrere

Innvandrere har lavere sysselsetting enn befolkningen 
ellers, selv om sysselsettingen er økende og varierer med 
landbakgrunn. Det er også høyere andeler med lav inntekt 
blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig (Enes 
2010). Innvandrere er derfor en viktig målgruppe for KvP.
 40 prosent av deltakerne i KvP er født i et annet land 
enn Norge. andelen er høyere enn innvandringsandelen 
blant sosialhjelpsmottakere generelt, som er på 28 prosent. 
Dette tallet er imidlertid ikke direkte sammenlignbart, 
fordi definisjonen av innvandrere er ulik.2

 Figur 3 viser fordelingen av innvandrerne etter føde
land. De fødelandene som har mer enn 100 deltakere er 
vist for seg, mens resten av fødelandene er gruppert etter 
verdensdel. Somaliere utgjør den største innvandrer
gruppen med 22 prosent av alle KvP deltakere med 
 innvandringsbakgrunn. 12 prosent er født i Irak, ellers er 
det stor spredning i føde landene. Til sammen 44 prosent av 
innvandrerne i  programmet har bakgrunn fra asia og 36 
prosent fra afrika. 
 Det er stor variasjon i hvor lenge det er siden deltagerne 
med innvandrerbakgrunn kom til Norge, men et flertall har 
innvandret etter 2000 (se figur 4).
 Innvandrerne er i gjennomsnitt eldre enn andre KvP
deltakere: 37,8 mot 31,9 år for norskfødte. av de unge 
under 25 år er det bare 17 prosent med et annet fødeland 
enn Norge. Blant innvandrerne er kvinnene i knapt flertall 
med 53 prosent.

2  http://www.ssb.no/soshjelpk/tab-2010-06-29-04.html
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Figur 3: 
Fordeling av innvandrere i kvP etter fødeland.

Figur 5: 
andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet som er 
innvandrere etter fylke og totalt.

Figur 4: 
andel av innvandrerne på kvalifiseringsprogrammet 
som kom til norge i ulike år. 

Kilde: nav

Kilde: nav

Kilde: nav

 Det er store forskjeller mellom fylkene også når det 
gjelder andel innvandrere blant KvPdeltakerne. Oslo 
skiller seg ut også her, ved at 72 prosent av de som er 
registrert som deltakere i KvP i Oslo er innvandrere. Som 
nevnt bidrar dette til å forklare den lave andelen unge i 
fylket. For de øvrige fylkene varierer andelene mellom 20 
og 50 prosent, som vist i figur 5. Variasjonen kan både 
skyldes hvor stor innvandringsandelen er i de ulike 
 fylkene, og lokale prioriteringer av målgruppe for KvP. 
 Underveisevalueringen utført av aFI viser at noen 
 kommuner har flyktninger som har fullført Introduksjons
programmet, men som trenger mer bistand og opplæring, 

eller flyktninger uten rett til Introduksjonsprogrammet 
som hovedmålgruppe (Legard, Schafft og Spjelkavik 
2009). Samtidig refererer de bekymring for at de som 
 forblir i KvP i to år etter å ha fullført Introduksjons
programmet, vil ha en så lang tiltaksperiode at de blir vant 
til å leve av offentlig støtte og utvikler et selvbilde og en 
livsstil som klienter. 
 av KvPdeltakerne som hadde innvandringsbakgrunn, 
hadde åtte prosent tidligere deltatt i Introduksjons
programmet med bistand fra Nav. 

tIdLIgere arBeIdSerFarIng 

40 prosent har aldri hatt pensjonsgivende 
inntekt

De som aldri har hatt pensjonsgivende inntekt, har heller 
ikke vært yrkesaktive. Pensjonsgivende inntekt er en indi
kator på tidligere erfaring fra arbeidslivet. Også visse ytel
ser fra Nav er pensjonsgivende, men alle disse ytelsene 
forutsetter imidlertid en tidligere opptjening basert på 
arbeidsinntekt (se faktaboks). 
 40 prosent hadde aldri hatt pensjonsgivende inntekt før 
2009, men det er store variasjoner etter alder, kjønn og 
innvandringsbakgrunn. Jo eldre man er, jo flere potensielle 
år har man hatt til å tjene pensjonsgivende inntekt, slik at 
andel uten tidligere pensjonsgivende inntekt, som forven
tet, faller med alder. Innvandringsbakgrunn viser seg også 
å ha stor betydning. Sammenhengen med alder er langt 
svakere blant innvandrerne, og særlig blant innvandrer
kvinnene. Blant norskfødte menn over 30 år er det svært få 
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andel deltagere på kvalifiseringsprogrammet 2009 
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Figur 7: 
deltakere på kvalifiseringsprogrammet 2009 etter 
tid siden de sist var i arbeid. Fordelt etter demo
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som aldri har hatt pensjonsgivende inntekt, mens det i 
samme aldersgruppe er rundt 60 prosent av innvandrer
kvinnene som aldri har hatt det. Den høye andelen 
 innvandrere som ikke har hatt pensjonsgivende inntekt må 
sees i sammenheng med botiden i Norge. vi kjenner ikke 
til deres yrkeserfaring forut for innvandringen til Norge. 

en tredjedel har vært i arbeid de siste tre årene 
For dem som har vært i arbeid tidligere, har vi sett på hvor 
lenge det var siden de sist var i arbeid av minst to  måneders 
varighet, og hvor lang samlet arbeidserfaring de har. Hvor 
lenge det er siden man sist var i arbeid kan sees på som et 
mål på hvor langt man står fra arbeidsmarkedet. Dersom 
det er lenge siden man sist var i arbeid, mangler man ofte 
en del kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet, 
eller man er ikke i stand til eller ønsker ikke å arbeide. Det 
å være utenfor arbeidsmarkedet i en lengre periode kan i 
seg selv være et hinder for å få nytt arbeid, blant annet 
fordi man signaliserer til en potensiell arbeidsgiver at man 
kanskje ikke er attraktiv på arbeidsmarkedet, eller man 
kan ha mistet grunn leggende ferdigheter. 
 vi skiller i de kommende analysene mellom de under 25 
år og de som er eldre. For de som er over 24 år skiller vi 
mellom menn og kvinner, og mellom innvandrere og ikke
innvandrere. Det er lite forskjeller etter kjønn og innvan
dringsbakgrunn for de unge under 25 år, og andelen 
innvandrere er lav. vi har derfor valgt å behandle disse 
som en gruppe i de videre analysene.
 Totalt er godt og vel halvparten av deltakerne registrert 
med minst ett arbeidsforhold av minst to måneders varig
het i løpet av de ti siste årene. En tredjedel har vært i arbeid 

de siste tre årene forut for KvP. En tredjedel av de norsk
fødte menn over 25 år som deltar i KvP har ikke vært i arbeid 
etter 1999. I tillegg ligger arbeidserfaringen til 54 prosent av 
de som har vært i arbeid mer enn tre år tilbake i tid.
 Når vi tar utgangspunkt i registrerte arbeidsforhold 
 istedenfor tidligere pensjonsgivende inntekt er andelen 
unge som ikke har vært i arbeid noe lavere. Det har 
 sammenheng med at en del av dem har vært i arbeid i 
2009. Til sammen var 21 prosent av de unge i arbeid i løpet 
av de siste 12 månedene før de begynte på KvP. 

Samlet arbeidserfaring
I figur 8 ser vi på akkumulert varighet i arbeid blant de 
som har vært i arbeid etter 1999. Vi finner da at en god del 
av dem som har vært i arbeid, har ganske kortvaring erfa
ring. Totalt 40 prosent har samlet sett vært i arbeid i ett år 
eller mindre. Særlig unge med tidligere arbeidserfaring har 
en kortvarig arbeidskarriere, hvilket i og for seg er natur
lig. De innvandrerkvinnene som har vært i arbeid, har også 
ofte kortvarig erfaring fra arbeidslivet. Samtidig er det en 
god del som har lange arbeidsforhold bak seg, særlig blant 
norskfødte kvinner over 24 år. Samlet sett har disse noe 
mer arbeidserfaring enn norskfødte menn over 24 år.

arBeIdSSøkerhIStorIkk

Et mål med KvP er å fange opp personer som ikke er i 
arbeid, og som heller ikke aktivt søker arbeid. Hovedmål
gruppen for KvP er langtidsmottakere av sosialhjelp. 
Disse har ikke nødvendigvis vært registrerte som arbeids
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Figur 8: 
deltagere på kvalifiseringsprogrammet etter hvor 
lenge de samlet har vært i arbeid fordelt etter 
demografiske grupper.

Figur 9: 
deltagere på kvalifiseringsprogrammet 2009. 
andel personer innenfor ulike varighetsgrupper som 
arbeidssøker før kvP fordelt etter demo grafiske 
grupper.
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søkere tidligere, eller det kan ha gått en stund siden de sist 
meldte seg som arbeidssøkere. 
 Nesten en tredjedel hadde ikke vært registrert som 
arbeidssøkere hos Nav de siste to månedene før de startet 
på KvP. av disse hadde likevel to tredjedeler vært arbeids
søkere etter 2005. Totalt 11 prosent av KvPdeltakerne 
hadde ikke vært registrert som arbeidssøkere i perioden, 
og det gjaldt særlig innvandrerkvinnene. 
 Ser vi på de som har vært registrert som arbeidssøkere, 
finner vi at median varighet som arbeidssøker før  deltakelse 
i KvP, er 11 måneder. Unge under 25 år har kortest median 
varighet som arbeidssøker (8 måneder), mens  innvandrerne 
har noe kortere varighet enn norskfødte blant de over 24 år. 
 De som verken har vært registrert som arbeidssøkere 
hos Nav eller som arbeidstakere i aaregisteret kan  kalles 
inaktive. Det er ikke så mange dette gjelder, men ikke 
overraskende ut fra de tidligere resultatene, dreier det seg 
i hovedsak innvandrerkvinner. Totalt 8 prosent hadde ikke 
vært registrert som arbeidsstaker eller arbeidssøker i de 
aktuelle tidsrommene. av disse var 65 prosent innvandrere 
over 24 år.

tidligere deltagelse på arbeidsmarkedstiltak 
i regi av nav
KvP skal gi en ny sjanse til personer som har vært i ulike 
tiltak tidligere, uten at det har ført til at de har  kommet i 
arbeid. For en del av deltakerne i KvP kan det ha vært for 
krevende å delta på ordinære arbeidsmarkedstiltak. 

 Vi finner at 40 prosent av KVPdeltakerne har deltatt på 
statlige arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav etter 2006 
(ordinære tiltaksdeltakere). I tillegg kan en del ha deltatt 
på kommunale tiltak i regi av sosialtjenesten, som vi ikke  
har opplysninger om her. Det er få som har en langvarig 
 tiltakshistorie bak seg. Bare rundt 10 prosent har vært på 
tiltak i mer enn seks måneder til sammen i løpet av 
 perioden. Menn med innvandringsbakgrunn og unge under 
25 år har i større grad enn andre deltatt på tiltak tidligere. 
Dette er grupper som er prioritert på arbeidsmarkedstiltak.
 I årene forut for innføringen av KvP ble det gjennom
ført flere enkeltforsøk og satsinger rettet mot langtidsmot
takere av sosialhjelp og andre grupper som står langt fra 
arbeidsmarkedet, og utformingen av KvP baserer seg i 
stor grad på erfaringene derfra. Det viktigste er «Tiltaks
satsingen for sosialhjelpsmottakere» som startet med Bon
devik II regjeringens «Tiltaksplan mot fattigdom» i 2002. 
Målgruppen var personer som hadde sosialhjelp som 
hovedinntekt, og som sto i fare for å varig miste tilknytnin
gen til arbeidslivet. I tillegg skulle deltakerne enten være 
langtidsmottakere, unge, enslige forsørgere eller innvan
drere. Målgruppen er altså i noen grad overlappende med 
målgruppen for Kvalifiseringsprogrammet. Når Kvalifise
ringsprogrammet startet opp, ble en del deltakere i Tiltaks
satsingen overført til Kvalifiseringsprogrammet. 
 Totalt 27 prosent av KvPdeltakerne som er registrert i 
arena har tidligere deltatt i Tiltakssatsingen. Tabell 1 viser 
at det er flere menn enn kvinner som har deltatt i Tiltaks
satsingen tidligere, og andelen er høyest blant norskfødte 
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over 24 år. Slår vi sammen deltagelse i ordinære arbeids
markedstiltak og deltagelse i arbeidsmarkedstiltak 
 gjennom Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere, finner 
vi at til sammen 53 prosent av deltakerne i Kvalifiserings
programmet har deltatt i tiltak tidligere. 23 prosent av 
disse har kun deltatt i tiltakssatsingen. 

oPPSUmmerIng og dISkUSJon

Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot dem som står 
langt unna arbeidsmarkedet, og denne artikkelen viser at 
40 prosent aldri har vært i arbeid i Norge. I tilegg er det 
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Figur 10: 
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Kilde: NAV

Tabell 1: 
andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet 2009 
som har deltatt i tiltakssatsingen for sosialhjelps
mottakere i perioden 20062008, fordelt etter 
demografiske kjennetegn. 

  Kvinner Menn Sum  

Unge under 25 år 19 % 25 % 23 %

Norskfødte over 25 år 26 % 33 % 31 %

Innvandrer, over 24 år 20 % 34 % 27 %

Totalt 22 % 31 % 27 %

mange som har stått utenfor arbeidsmarkedet i en lang 
periode før de ble deltakere i KvP, og/eller kun har kortva
rig yrkesdeltakelse. Bak denne marginale tilknytningen til 
arbeidsmarkedet kan det ligge forhold som dårlig helse, 
rusproblemer, lese og skrivevansker og lav utdanning. 
Dette er forhold vi ikke har opplysninger om i dataene som 
ligger til grunn for denne artikkelen, men som andre 
undersøkelser har vist er utbredt blant deltakerne eller i 
målgruppen (van der Wel m.fl. 2006, Legard m.fl. 2009). 
 andelen som aldri har vært i arbeid er langt høyere enn 
det som kom fram i en brukerundersøkelse i tilknytning til 
evalueringen av KvP, der man fant at bare 7 prosent 
 manglet arbeidserfaring (ReichbornKjennerud 2009). En 
grunn til det kan være at mange av innvandrerne, særlig 
mennene, har arbeidserfaring fra andre land enn Norge, 
noe vi ikke har opplysninger om i våre registerdata. En 
annen grunn kan være at i en spørreundersøkelse vil svar
hyppigheten være lavest blant de som står lengst unna 
arbeidslivet, for eksempel personer med rusproblemer 
eller lese og skrivevansker. Dette vil særlig gi seg utslag 
når man har nådd en liten del av bruttoutvalget.3  
 Samtidig er det en del variasjon i avstanden til arbeids
markedet, både mellom ulike grupper og individuelt. Dette 
krever at et bredt utvalg av tiltak er tilgjengelig. En viktig 
utfordring i tiden framover vil være å gi en reell kompetan
seheving, slik at de blir etterspurt arbeidskraft, men for 
mange vil det være en lang vei fram dit. 
 40 prosent av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet er 
innvandrere. I denne gruppen er det mange som aldri har 
vært i arbeid i Norge tidligere, særlig gjelder dette 
 kvinnene. Utfordringene blant innvandrerne er trolig i stor 
del annerledes enn for de norske. Langt på vei kan man 
tenke seg at innvandrerne er mindre problembelastet enn 
de norskfødte, men at de i større grad mangler språkferdig
heter og godkjent utdanning. Det er viktig at den store 
andelen med innvandrerbakgrunn gjenspeiles i utformin
gen av programmet. Det kan være relevant å legge vekt på 
blant annet erfaringer fra Introduksjonsprogrammet. 
 Innvandrerkvinnene har også i mindre grad enn de øvrige 
KvPdeltakerne vært i kontakt med den arbeidsrettede 
delen av Nav tidligere, og slik sett kan man si at KvP 
 lykkes i å utvide kretsen for hvem man søker å få i arbeid. 
 I motsetning til tidligere satsninger, som eksempelvis 
Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere, var ikke unge 
spesielt definert som målgruppe for KVP. Andelen unge 
(25 prosent) er også lavere enn i tiltakssatsingen, der 37 
prosent av deltakerne var mellom 20 og 24 år (Schafft, 
Skarðhamar og Zhang 2010). Det kan tenkes at andelen 
unge er lavere fordi gevinsten med å delta kan oppfattes 

3  Av et bruttoutvalg på 1467 KVP-deltakere i den omtalte spørreundersøkelsen, 
ble det kun fullført intervju med 235 deltakere. 
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som mindre for personer under 25 år. Kvalifiserings
stønaden for disse vil i mange tilfeller være lavere enn 
gjennomsnittlig sosialhjelpsutbetaling (Gubrium 2010, s. 
26). Samtidig har vi sett at det er store variasjoner mellom 
fylker i andelen unge, noe som trolig gjenspeiler både 
lokale prioriteringer og demografiske forskjeller. Noen 
kommuner som ønsker å satse på unge, har tildelt sosial
hjelp i tillegg til kvalifiseringsstønaden til deltakere under 
25 år, for å kompensere for en lavere ytelse. 
 De unge som deltar i KvP har i noe større grad enn de 
over 24 år vært innom arbeidslivet de siste årene før de 
startet på KvP. De har også i større grad enn andre 
 KvPdeltakere (med unntak av innvandrermenn), vært på 
andre tiltak tidligere.
 Formålet med denne artikkelen har kun vært å gi et 
deskriptivt innblikk i den demografiske sammensetningen 
av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet, samt deres 
 tidligere erfaring som arbeidstakere og – søkere. Dette gir 
i seg selv et verdifullt bidrag, i og med at det foreligger lite 
kunnskap om hvem deltakerne i  Kvalifiseringsprogrammet 
er. avstand fra arbeidsmarkedet er en sentral problem
stilling, både for å vurdere i hvilken grad man treffer 
 målgruppen, og hvor lang veien for å nå målsetningen om 
integrering på arbeidsmarkedet vil være.
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en av fire med kontantstøtte ønsker 
barnehageplass
AV FrøydiS BAKKeN og Sigrid myKleBø

Sammendrag

Tre av fem foreldre med barn født i 2008 har mottatt kontantstøtte. Av disse svarte 26 prosent at de egentlig ønsket fulltids 
barnehageplass. Andelen av kontantstøttemottakerne som egentlig ønsket barnehageplass er høyest blant foreldre i Oslo 
og Hordaland, mens andelen som ikke ønsket barnehageplass er høyest blant foreldre i Agder-fylkene. Disse resultatene 
kommer fram i en spørreundersøkelse som NAV gjennomførte i april/mai 2010. Undersøkelsen var rettet mot foreldre til 
barn født i 2008, og hadde som formål å finne ut mer om foreldres holdninger og ønsker med hensyn til barnetilsyn og 
kontantstøtte.
 Andelen kontantstøttemottakere er høyest i familier der mor eller far har grunnskole som sin høyeste utdanning, samt 
i familier der mor jobbet deltid eller var hjemmeværende før fødsel. Ni av ti foreldre som hadde valgt å utsette 
 barnehageoppstarten oppga som en svært viktig motivasjonsfaktor at de fikk mer tid til barnet/barna, mens drøyt fire av 
ti oppga at det var svært viktig at mor kunne arbeide mindre.
 I nærmere halvparten av familiene som har mottatt kontantstøtte, er det kun mor som passer barnet på dagtid. Far er 
involvert i dagpass av barnet i én av tre kontantstøttefamilier, men har sjelden ansvaret alene. Andelen fedre som er 
involvert i pass av barnet i familier med kontantstøtte er høyest i Sogn og Fjordane, mens andelen familier hvor det kun 
er far som passer barnet er høyest i Troms. Valg av barnetilsyn avhenger sterkt av om foreldrene har valgt å være hjemme 
eller om de egentlig ønsket barnehageplass. Blant foreldre som aktivt har valgt å utsette barnehageoppstarten, er det en 
høyere andel som passer barnet selv.
 Tre av fire barn i utvalget hadde begynt i barnehage på tidspunktet da spørreundersøkelsen ble gjennomført, og de 
aller fleste hadde fått barnehageplass på ønsket tidspunkt. Andelen som har begynt i barnehage varierer fra fylke til fylke, 
samtidig som det også er store forskjeller i bruken av deltidsplass. Forskjellene skyldes både tilbudet av barnehage-
plasser og foreldres preferanser i forhold til barnepass.
 De aller fleste foreldrene foretrekker at det er mor og far som passer barn under ett år. Andelen som foretrekker 
 barnehage øker imidlertid med barnets alder, og for barn som har fylt ett år er det omtrent like store  andeler foreldre som 
nevner mor/far og barnehage som foretrukket tilsynsform. For barn som har fylt to år nevner drøyt åtte av ti barnehage 
som foretrukket  tilsynsform. Hva slags tilsyn foreldrene foretrekker for barn i ulike aldere varierer med foreldrenes 
 utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning.

InnLednIng

artikkelen baserer seg på data fra en spørreundersøkelse 
rettet mot foreldre  til barn født i 2008. Undersøkelsen ble 
gjennomført i april/mai i år (se faktaboks). Spørre
undersøkelser gir muligheten til å innhente informasjon 
om holdninger og ønsker, og hensikten med denne 
 undersøkelsen har vært å supplere den informasjonen Nav 
har i sine registerdata. vi har spurt foreldrene i utvalget om 
hvilken type tilsyn de foretrekker for barnet i ulike aldere, 
om de fikk barnehage på ønsket tidspunkt, samt ved hvil
ken alder de ønsker/ønsket at barnet skal starte i  barnehage. 
Foreldrene som har mottatt kontantstøtte er også blitt spurt 
om hvem som passer barnet på dagtid i den perioden de 

mottar/mottok kontantstøtte og hva som er hovedårsaken 
til at de mottar/mottok kontantstøtte.
 På sistnevnte spørsmål oppga foreldrene om de mottok 
kontantstøtte fordi de 1) ønsket, men ikke fikk barnehage
plass, 2) ønsket fulltidsplass, men kun fikk deltidsplass, 
eller 3) ikke ønsket å benytte fulltids barnehageplass. På 
bakgrunn av dette kan kontantstøttemottakerne deles i to 
grupper: Foreldre som henholdsvis frivillig og ufrivillig 
ikke har benyttet barnehage fra barnet var ett år. I den før
ste gruppen har vi foreldre som foretrekker å utsette barne
hageoppstarten, og som dermed aktivt har valgt å benytte 
kontantstøtten. I den andre gruppen har vi foreldre som 
ønsket at barnet skulle begynne i barnehage fra det var ett 
år, men som mottar kontantstøtte mens de venter på barne
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hageplass. For enkelhets skyld vil vi videre i artikkelen 
omtale disse gruppene som henholdsvis  «frivillige» og 
«ufrivillige» kontantstøttemottakere.
Følgende problemstillinger vil bli belyst i artikkelen:

 Hva karakteriserer foreldrepar med ulike holdninger til 
barnehage og barneomsorg med tanke på blant annet 
utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning?

Hvilke motivasjonsfaktorer ligger til grunn for å velge 
kontantstøtte i forhold til barnehage i dag, når antallet 
mottakere er historisk lavt?

I første del av artikkelen vil vi se nærmere på hvem som 
mottar kontantstøtte og hvorfor de gjør det, deretter vil vi 
gå inn på bruken av barnehage og foreldres foretrukne 
 barnetilsyn når barnet er i ulike aldere.

datagrunnlag
Nav gjennomførte en spørreundersøkelse om bruk av 
kontantstøtte i perioden april til mai 2010. Utvalget ble 
trukket tilfeldig blant barn født i 2008, og består totalt av 
3 866 barn. Spørreskjema ble sendt per post, adressert til 
foresatte til barna i utvalget. Spørreskjemaet henvendte 
seg til barnets foresatte, og vi tolker svarene som forel
dreparets felles mening. 63 prosent har besvart undersø
kelsen, og i følge frafallsanalysene gir disse god repre
sentativitet for populasjonen de representerer. Utvalget 
er stratifisert på fylke, og resultatene er derfor vektet for 
å gi representative resultater på nasjonalt nivå. Totalen 
(N) som oppgis er også vektet. Utvalget er ikke trukket 
med hensyn til å kunne fordele svarene på fødeland eller 
innvandrerbakgrunn. Det prioriteres derfor ikke slike 
analyser i denne artikkelen.

regler og satser
Kontantstøtten til småbarnsforeldre kan utbetales fra 
måneden etter at barnet har fylt ett år til og med måne
den før barnet fyller tre år. Kontantstøtten utbetales bare 
dersom barnet ikke har heltidsplass i barnehage med 
offentlig driftstilskudd. Satsene for utbetaling har stått 
uforandret siden 1.1.2006, og utgjør 3 303 kr per måned 
dersom barnet ikke benytter barnehageplass. Dersom 
barnet har deltidsplass i barnehage, utbetales et tilsva
rende redusert kontantstøttebeløp.

kontantstøttebruk blant foreldrene 
i undersøkelsen
I vårt utvalg av foreldre oppga 60 prosent at de mottok 
eller hadde mottatt kontantstøtte for barnet som ble født 
i 2008. På tidspunktet for undersøkelsen kunne de ha 
mottatt kontantstøtte i minst tre måneder og maksimalt 
16 måneder, avhengig av når på året barnet ble født.

tre av Fem har mottatt kontantStøtte

Utvalget i denne spørreundersøkelsen er trukket blant alle 
barn som ble født i 2008. På tidspunktet for spørreunder
søkelsen var de eldste barna i utvalget 2 år og 4 måneder, 
mens de yngste var ett år yngre. Det er altså stor spredning 
i hvor lenge foreldrene til disse barna kan ha benyttet både 
kontantstøtte og barnehage (se faktaboks om kontant
støttebruk). På tidspunktet for spørreundersøkelsen oppga 
tre av fem foreldre at de mottok eller hadde mottatt 
 kontantstøtte. På spørsmål om hva som var hovedårsaken 
til dette, svarte tre av fire kontantstøttemottakere at de ikke 
ønsket å benytte fulltids barnehageplass, mens én av fire 
ønsket, men ikke hadde fått, fulltids barnehageplass.

kontantstøttemottakere i oslo ønsket i størst 
grad barnehage
andelen foreldre som ønsker barnehage fra barnet er ett år 
og andelen som velger å utsette barnehageoppstarten 
 varierer fra fylke til fylke. Figur 1 viser andelen av 
 foreldrene i utvalget som har mottatt og ikke mottatt 
 kontantstøtte, samt om de har valgt situasjonen som 
 kontantstøttemottakere frivillig eller ikke. Som vi kan se 
av figur 1, er andelen som ikke ønsket barnehageplass fra 
barnet var ett år, og som har valgt kontantstøtte frivillig, 
høyest i austagder, vestagder, Østfold og Oppland. 
Mer enn halvparten av foreldrene i disse fylkene ønsket 
ikke fulltids barnehageplass fra barnet var ett år.
 Motsatt ser vi at andelen som ufrivillig har mottatt 
 kontantstøtte er høyest i Oslo og Hordaland. Her har drøyt 
en av fem foreldre mottatt kontantstøtte ufrivillig, mens de 
egentlig ønsket barnehageplass. at andelen ufrivillige 
kontantstøttemottakere i disse fylkene er såpass høy, 
 henger sammen med at barnehagedekningen har vært 
 dårligere enn i landet ellers. andelen av kontantstøtte
mottakerne som egentlig ønsket barnehageplass er lavest i 
austagder, NordTrøndelag, Østfold og Oppland. Når 
tallet på ufrivillige kontantstøttemottakere er lavt, tyder 
det på at barnehagedekningen er god.
 Dersom vi legger sammen foreldrene som ikke har 
 mottatt kontantstøtte og foreldrene som har mottatt 
 kontantstøtte ufrivillig, finner vi andelen foreldre som 
ønsket fulltids barnehageplass fra barnet var ett år. Denne 
andelen er høyest blant foreldre i Oslo, Troms, Sør 
Trøndelag og akershus, hvor mer enn seks av ti foreldre 
ønsket fulltids barnehageplass fra barnet var ett år.
 De fylkesvise forskjellene kan forklares av flere ulike 
forhold, og det kan også være relativt store kommunale 
forskjeller innenfor hvert enkelt fylke. Noen forhold som 
har betydning for kontantstøttebruken i fylket er barne
hagedekningen, nivået på levekostnader/boligpriser og 
befolkningssammensetningen i fylket. vi har også sett at 
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Figur 1: 
Prosentandel som frivillig og ufrivillig har mottatt 
kontantstøtte, samt som ikke har mottatt kontant
støtte, fordelt etter bostedsfylke.

Kilde: nav

det er en viss forskjell i bruk av kontantstøtte mellom 
 sentrale og mindre sentrale kommuner (Bakken & 
Myklebø 2010). Når det gjelder befolkningssammen
setningen, vil det blant annet ha betydning hvor stor andel 
som har innvandret fra land med mer tradisjonelle kjønns
rollemønstre enn Norge. Spesielt er andelen kontant
støttemottakere høy blant innvandrere fra enkelte asiatiske 
og afrikanske land. Hvor stor andel av fylkets innbyggere 
som har høyere utdanning, samt hvor stor andel av 
 kvinnene som er  sysselsatt, har også betydning. Disse fak
torene diskuteres mer utdypende i Navrapport nr. 1/2010.
 Bak en del av disse lett målbare forholdene kan det ligge 
sosiale og kulturelle forskjeller som også kan forklare noe 
av forskjellene i bruk av kontantstøtte. Graden av like
stilling mellom kvinner og menn er en side av disse 
 kulturelle forskjellene som kan ha betydning for kontant
støttebruken. SSB har utviklet en likestillingsindeks som 
måler likestilling mellom kjønnene i landets kommuner ut 
fra en rekke forskjellige faktorer.1 Ut fra denne indeksen 
finner de at de mest likestilte kommunene ligger i det 
 sentrale og indre Østlandsområdet, samt i Sogn og 
 Fjordane, Troms og Finnmark. I tillegg har de største 

byene i landet høy grad av likestilling. De minst likestilte 
kommunene ligger i agderfylkene, Rogaland, Hordaland 
og Møre og Romsdal (SSB).
 De mest likestilte kommunene er likestilte på  forskjellige 
områder, og de mest likestilte kommunene i Sogn og 
 Fjordane skiller seg ut ved at en høy andel av fedrene tar ut 
fedrekvote eller mer av foreldrepermisjonen. Oslo og de 
mest likestilte kommunene i Finnmark har minst forskjell 
i fordelingen av heltids og deltidsarbeid mellom kvinner 
og menn. I Kristiansand og Stavanger er det større  forskjell 
mellom kvinners og menns deltakelse i arbeidsstyrken og 
inntekt enn i størstedelen av landets kommuner, selv om 
disse byene har relativt høy grad av likestilling totalt sett 
(SSB).
 Områdene som er preget av henholdsvis høy og lav grad 
av kjønnslikestilling samsvarer godt med hvilke områder 
som er preget av henholdsvis lav og høy kontantstøtte
bruk.

hjemmearbeidende og deltidsarbeidende 
mødre ønsker oftest å utsette barnehage
starten
Formålet med å innføre kontantstøtten var å gi småbarns
foreldre mulighet for 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 barnehage
tilbud (St. prp. 53, 199798:8). 
 Fordelingen av kontantstøttebruken i dag kan tyde på at 
de som frivillig velger kontantstøtte i stor grad er de som 
uansett ville vært hjemme med barn. andelen av foreldre 
som ikke ønsket fulltids barnehageplass fra barnet var ett 
år, er høyest i familier der mor var hjemmearbeidende eller 
i deltidsarbeid på fødselstidspunktet (henholdsvis 71 og  
65 %), og i familier der mors høyeste utdanning er grunn
skole (56 %). andelen er lavest i familier der mor har mer 
enn fire års høyere utdanning (31 %) og i familier der mors 
hovedaktivitet på fødselstidspunktet var fulltids lønnet 
arbeid eller utdanning (henholdsvis 34 og 36 %).

kontantStøtteBrUk og morS  
tILknytnIng tIL arBeIdSLIvet

Blant mødre som var hjemmearbeidende da barnet ble 
født, har nesten ni av ti mottatt kontantstøtte. antallet 
hjemmearbeidende er imidlertid lavt, slik at dette utgjør en 
liten gruppe. De aller fleste mødrene var i heltidsarbeid da 
barnet ble født, og det er også i denne gruppen vi finner 
den laveste andelen kontantstøttemottakere.
 Personer som er i heltidsarbeid har en etablert  til knytning 
til arbeidslivet, noe som mødre under utdanning og mødre 1  Se http://www.ssb.no/likekom/ for en nærmere beskrivelse av denne indeksen.
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Figur 2: 
andelen som mottar eller har mottatt kontantstøtte 
fordelt etter mors hovedaktivitet da barnet ble født.

Figur 3: 
«hvor stor betydning hadde følgende forhold for at 
dere valgte å motta kontantstøtte?». kun foreldre 
som har svart at de mottar kontantstøtte fordi de 
ikke ønsker fulltids barnehageplass. Prosent.

Kilde: nav

Kilde: nav

som er hjemmeværende eller arbeidssøkende mangler. 
Deltidsarbeid indikerer ikke den samme sterke tilknytningen 
til arbeidslivet som heltidsarbeid, og som vi kan se av figur 
2, har mer enn tre av fire mødre som var i deltids arbeid før 
barnet ble født mottatt kontantstøtte. Dette  henger også 
sammen med at det er lettere å kombinere  deltidsarbeid 
med kontantstøtte. Mødre som jobbet deltid før fødselen 
hadde i noe høyere grad minst ett barn fra før.

kontantStøtteForeLdrene ønSker 
mer tId tIL Barna

I spørreundersøkelsen ba vi foreldrene om å ta stilling til 
åtte forhold som kunne tenkes å ha betydning for valget 
om å benytte kontantstøtte. Figur 3 viser hvor viktige, på 
en skala fra én til fire, de ulike faktorene var for valget om 
å motta kontantstøtte. Her ser vi kun på svarene til foreldre 
som aktivt har valgt kontantstøtten, det vil si at de ikke 
ønsket å benytte fulltids barnehageplass. Dette omfatter  
1 069 foreldrepar, eller tre av fire som har mottatt kontant
støtte.
 av foreldre som valgte kontantstøtte frivillig, oppga 
nesten ni av ti at det var svært viktig for dette valget at de 
fikk mer tid til barnet/barna (se figur 3). Dette er det for
holdet som flest foreldre har oppgitt som svært viktig. Nest 
etter dette forholdet er det flest som har svart at det var 
svært viktig at mor kunne arbeide mindre eller være hjem
mearbeidende. andelen som oppga at det var svært viktig 
at far kunne arbeide mindre eller være hjemmearbeidende 
var betydelig lavere enn tilsvarende andel når det gjaldt 
mor.
 Blant familiene som ikke ønsket å benytte fulltids 

 barnehageplass oppga drøyt en av fire at mors og fars 
arbeidstid var en svært viktig faktor da de valgte å ikke 
bruke barnehageplass (se figur 3). Dette antyder at forel
drene har kort arbeidstid, fleksibel arbeidstid eller at de 
jobber på hver sine tider av døgnet, slik at den ene kan 
passe barnet. Samtidig antyder det at foreldrene ønsker å 
jobbe, selv om de ikke ønsker at barnet skal være i 
 barnehage. Det er en større andel som har svart at det var 
svært viktig at mors og fars arbeidstid gjorde det mulig å 
ikke benytte barnehageplass i familier hvor en av 
 foreldrene, vanligvis mor, arbeider deltid. andelen er 
 høyest i familier hvor mor arbeider mindre enn 20 timer 
(kort  deltid). videre er det en høyere andel av foreldrene 
som arbeider innen helse og sosialtjenester, fedre som 
jobber innen bergverksdrift og utvinning og mødre som 
jobber innen overnattings og serveringsvirksomhet og 
offentlig administrasjon som har oppgitt at deres arbeids
tid hadde betydning for valget om å motta kontantstøtte. 
Innen helse og sosialtjenester og utvinning, og også til en 
viss grad i overnattings og serveringsbransjen, er det 
 vanlig med turnus og skiftarbeid. Slike arbeidstids
ordninger kan gjøre det enklere for foreldre å kombinere 
jobb og barnepass uten å benytte barnehage.

mødre i deltidsarbeid ønsker å jobbe mindre
Det at mor kan arbeide mindre eller være hjemme
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arbeidende for en periode ser ut til å være en sterk 
 motivasjonsfaktor for mange når det gjelder valget om å 
motta kontantstøtte. Som vi kan se av figur 4, er det særlig 
mødre som jobbet deltid før fødselen som kunne tenke seg 
å jobbe mindre. andelen som la vekt på at mor kunne være 
hjemmearbeidende var noe lavere, men også her var 
 andelen høyere blant deltidsarbeidende enn blant heltids
arbeidende mødre.

kontantStøtteBarna BLIr oFteSt 
 PaSSet av mor

Noe av målsetningen med å innføre kontantstøtten var at 
foreldre skulle gis anledning til å bruke mer tid på omsorg 
for egne barn. Det er imidlertid ikke noe krav at foreldrene 
skal passe barnet selv for at de skal kunne motta kontant
støtte. Det er derfor interessant å se nærmere på hva slags 
barnetilsyn de som mottar kontantstøtten benytter seg av. I 
vår undersøkelse spurte vi foreldrene om hvem som  passer/
passet barnet på dagtid i den perioden de mottar/mottok 
kontantstøtte. De fleste oppga at det er mor, far, og/eller en 
slektning som passer barnet. I 85 prosent av familiene som 
har mottatt kontantstøtte, er mor involvert i pass av barnet 
på dagtid, og i halvparten av familiene er det kun mor som 
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Figur 4: 
hvor stor betydning hadde det for valget om å 
benytte kontantstøtte at mor kunne arbeide mindre 
eller være hjemmearbeidende? Prosentandel som har 
svart «viktig» (3) eller «svært viktig» (4), fordelt 
etter mors hovedaktivitet før fødsel og i dag. kun 
foreldre som ikke ønsket fulltids barnehageplass.

Figur 5: 
hvem passer barnet på dagtid i den perioden 
familien mottar kontantstøtte? Prosentandel av 
familiene som ikke ønsket barnehageplass som har 
oppgitt ulike kombinasjoner av alternativer. n = 976.

Kilde: nav

Kilde: nav

passer barnet. I en av tre familier er far involvert i pass av 
barnet, men kun i fire prosent av familiene er han den 
eneste som passer barnet. Om lag fire av ti familier oppga 
at det er flere personer som deler på oppgaven med å passe 
barnet på dagtid, og den vanligste kombinasjonen er mor 
og far.
 andelen av familiene som har valgt de ulike løsningene 
og kombinasjoner av disse, varierer med hensyn til om 
 foreldrene selv har valgt kontantstøtte eller om de mottar 
støtten i påvente av barnehageplass. Blant familier som 
ikke ønsket barnehageplass, og dermed aktivt har ønsket 
kontantstøtte, oppga mer enn ni av ti at mor er involvert i 
pass av barnet, og mer enn halvparten at kun mor passer 
barnet (se figur 5). Svært få oppga at far er den eneste som 
passer barnet, men han er involvert i barnepasset i en av tre 
 familier. I en av fem familier er en slektning eller 
 dagmamma/au pair/praktikant involvert i pass av barnet, 
sammen med mor og i noen tilfeller far. Bare fire prosent 
av de som frivillig har valgt kontantstøtte oppgir at kun 
slektning eller dagmamma/au pair/praktikant passer barnet 
på dagtid.
 av familiene som egentlig ønsket barnehageplass, er det 
en betydelig lavere andel som oppga at mor er involvert i 
pass av barnet og en svakt høyere andel som oppga at far 
er involvert. Blant disse familiene er det også en høyere 
andel som oppga at en slektning eller dagmamma/au pair/
praktikant passer barnet. Familiene som ønsket barne
hageplass og er ufrivillige kontantstøttemottakere, har 
større variasjoner i sine valg av tilsynsordninger. Som vi 
kan se av figur 6, er det også i disse familiene mor som har 
hovedansvaret, men bare en av tre familier svarte at det er 



31

Bare mor

Bare far

Mor og far

Mor, far og slektning

Mor og slektning

Mor/ far/ slektning og
dagmamma el. l.

33%

7%

14%
9%

5%

6%

9%

11%

6%

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hedmark

Sogn og Fjordane

Oppland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Buskerud

Hordaland

Nordland

Vestfold

Troms

Østfold

Rogaland

Finnmark

Vest-Agder

Aust-Agder

Oslo

Telemark

Akershus

Totalt

Bare mor

Bare far

Mor og far

Mor, far og slektning

Mor og slektning

Mor/ far/ slektning og dagmamma el. l.

53 % 2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

4 %

5 %

7 %

20 %

14 %

21 %

20 %

24 %

23 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

7 %

7 %

8 % 10 % 5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

3 %

4 %14 %

5 %

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %17 %

21 %

33 % 10 % 6 %

32 %

32 %

19 %

19 %

16 %

16 %

9 %

9 %

9 %

4 % 8 %

13 % 2 %

25 %
0 %

72 %

66 %

59 %

57 %

56 %

56 %

54 %

51 %

50 %

50 %

49 %

48 %

48 %

47 %

47 %

44 %

42 %

41 %

38 %

3 %

3 %

13 %

13 % 7 % 5 %

6 % 6 % 6 %

6 %5 % 4 %

4 %

4 %

11 %

11 %

17 % 6 % 3 % 9 %

8 % 8 % 8 %

18 % 9 %

9 %

6 % 6 % 3 % 9 % 0 %

13 %
0 %

2 %

7 % 4 %

Figur 6: 
hvem passer barnet på dagtid i den perioden 
 familien mottar kontantstøtte? Prosentandel av 
familiene som ønsket barnehageplass som har 
 oppgitt ulike kombinasjoner av alternativer. n = 338.

Figur 7: 
hvem passer barnet på dagtid i den perioden 
familien mottar kontantstøtte? Prosentandel av 
familiene i hvert fylke og totalt som har oppgitt ulike 
kombinasjoner av alternativer. kun familier som ikke 
ønsket barnehageplass. 

Kilde: nav
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mor alene som passer barnet. Det er også en større andel 
av disse familiene som oppga at far passer barnet alene, og 
så mange som en av tre mødre er ikke involvert i barne
passet i det hele tatt. Blant de ufrivillige mottakerne av 
kontantstøtte svarte nesten halvparten at noen andre enn 
mor og far er involvert i pass av barnet. Drøyt en av seks 
svarte at de benytter dagmamma.
 vi ser altså at gruppen av frivillige kontantstøtte
mottakere er mer ensartet i valg av barnetilsyn enn de som 
 ufrivillig mottar kontantstøtte. De som aktivt har valgt 
kontantstøtte fremfor barnehage ønsker i større grad å 
passe barnet selv. vi ser likevel en meget klar tendens til at 
selv om kontantstøtten ikke er foreldrenes foretrukne 
 tilsynsform og barnehageplass er målet, er det mødrene 
som oftest «ofrer seg» og tar hovedansvaret for å passe 
barnet på dagtid.

Fedre i Sogn og Fjordane er mest involvert
Det er en del fylkesvise variasjoner når det gjelder  hvordan 
foreldrene løser spørsmålet om barnetilsyn, også når vi 
kun ser på de foreldrene som har valgt kontantstøtte 
 frivillig. Det er særlig delingen mellom mor og far som 
varierer. Som vi kan se av figur 7, er andelen som har 
 oppgitt at det bare er mor som passer barnet høyest i akers
hus og Telemark, hvor om lag sju av ti familier svarte 
dette. Lavest er andelen i Hedmark, Sogn og Fjordane, 
Oppland og NordTrøndelag, hvor rundt fire av ti svarte at 
mor er den eneste som passer barnet. Fylkene hvor størst 
andel fedre bidrar i barnepasset er Sogn og Fjordane, hvor 
over halvparten av fedrene er involvert, samt Nord og 
SørTrøndelag, Oppland og Møre og Romsdal, hvor flere 
enn fire av ti fedre er involvert.

Far passer oftere barnet når mor har lang 
utdanning

vi har tidligere sett at andelen familier med kontantstøtte 
som egentlig ønsket barnehageplass øker med foreldrenes 
utdanning. Det er derfor ikke overraskende at valg av 
 barnetilsyn også har sammenheng med foreldrenes 
 utdanningsnivå. Dersom vi kun ser på familier som har 
svart at de ikke ønsket barnehageplass, er det imidlertid 
fortsatt store forskjeller, spesielt når det gjelder hvordan 
foreldrene deler ansvaret mellom seg. Jo høyere utdanning 
mor har, desto større andel fedre er involvert i pass av 
 barnet på dagtid, som vi kan se av figur 8.
 Enda større forskjeller finner vi dersom vi deler inn 
familier ut fra mors hovedaktivitet ved fødselstidspunktet. 
Som ventet finner vi at mødre som var hjemmearbeidende 
før fødselen i svært stor grad også passer barnet som 
 familien mottar kontantstøtte for (se figur 9). Ingen av disse 
benytter dagmamma/au pair/praktikant eller  lignende. Når 
mor er arbeidssøkende eller under  utdanning, bidrar far i 
noe større grad i barnetilsynet på dagtid.  andelen fedre som 
deltar i barnetilsynet på dagtid er  høyest i familier hvor mor 
var i heltidsarbeid før fødselen.
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Figur 8: 
hvem passer barnet på dagtid i den perioden 
familien mottar kontantstøtte? Prosentandel av 
familiene som ikke ønsket barnehageplass som har 
oppgitt ulike kombinasjoner av alternativer, fordelt 
etter mors høyeste fullførte utdanningsnivå.

Figur 9: 
hvem passer barnet på dagtid i den perioden 
 familien mottar kontantstøtte? Prosentandel av 
familiene som ikke ønsket barnehageplass som har 
oppgitt ulike kombinasjoner av alternativer, fordelt 
etter mors hovedaktivitet da barnet ble født. Figur 10: 

har barnet begynt i barnehage eller hos kommunal 
dagmamma? andel som svarte nei, ja heltid og ja 
deltid fordelt etter fylke.
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LaveSt andeL BarnehageBarn I veSt
agder

Tre av fire foreldrepar i spørreundersøkelsen oppga at 
 barnet hadde begynt i barnehage. Så godt som alle disse 
(98 %) hadde fått en barnehageplass av ønsket omfang, 
enten deltid eller heltid.
 Figur 10 viser at det er store fylkesvise forskjeller i 
andelen barn som har startet i barnehage, samtidig som det 
også er store forskjeller i bruken av deltidsbarnehage. Det 
er høyest andel som oppgir at barnet har startet i barnehage 
i Troms, Hedmark og NordTrøndelag (alle 86 %), mens 
andelene er lavest i vestagder og Østfold (56 og 62 %).
 Deltidsplass i barnehage er mest utbredt i Oppland, 
Sogn og Fjordane og NordTrøndelag (39, 33 og 31 %), og 
minst utbredt i Oslo og akershus (3 og 5 %). Når barnet 
har deltidsplass i barnehage vil foreldrene kunne få delvis 
kontantstøtte. Bruken av deltidsbarnehage sier derfor noe 
om mønsteret for bruk av kontantstøtte i de ulike fylkene. 
I Oppland er det for eksempel om lag like mange som 
benytter heltidsplass i barnehage som deltidsplass, mens i 
NordTrøndelag er det betydelig flere som benytter 
 heltidsplass enn deltidsplass.
 Det kan være ulike årsaker til at foreldrene velger 
 deltidsplass i barnehage. En årsak kan være at tilbudet av 
heltidsplasser er begrenset, men det kan også dreie seg om 
foreldrenes ønsker når det gjelder barnetilsyn og mulighet 
for at en av foreldrene kan arbeide redusert. Muligheten 
for å arbeide redusert avhenger blant annet av husholdnin
gens økonomiske situasjon.
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Hvor gammelt var deres barn ved ønsket start i barnehage
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alder ønsker dere at barnet skal starte i barnehage?

Figur 11: 
dersom barnet har begynt i barnehage, fikk barnet 
plass i barnehage på ønsket tidspunkt? andel som 
svarte ja fordelt på fylke.

Figur 12: 
ved hvilken alder ønsker foreldrene at barnet skal 
starte i barnehage? kumulativ prosentfordeling.  
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 86 prosent av foreldrene til barn som hadde startet i 
 barnehage oppga at barnet hadde fått barnehageplass på 
ønsket tidspunkt (se figur 11). Oslo har den laveste  andelen 
foreldre som oppgir at de fikk barnehageplass på ønsket 
tidspunkt, mens Østfold, austagder og NordTrøndelag 
har høyest andel som oppga at de fikk barnehageplass på 
ønsket tidspunkt. Samtidig er Østfold og austagder blant 
fylkene med lavest andel som har begynt i barnehage, som 
vist i figur 10. 

kontantStøtteForeLdrene ønSker en 
Senere BarnehageStart

Foreldre har ulike ønsker og oppfatninger av når det er 
best for barnet å starte i barnehage. Figur 12 viser ved 
 hvilken alder foreldrene ønsker at barnet skal begynne i 
barnehage. Fordelingen er kumulativ, det vil si at figuren 
viser den samlede andelen av foreldre som ønsker at  barnet 
skal starte i barnehage innen en viss alder. Som vi kan se 
av figur 12, fordeler alder for ønsket barnehagestart seg 
svært forskjellig mellom foreldre til barn som har startet i 
barnehage og foreldre til barn som ikke har det.
 Det har vært sterk økning i barnehageplasser de siste 
årene. Det er stor forskjell i ønsket tidspunkt for 
 barnehagestart mellom foreldre med barn som har startet i 
barnehage og ikke. Dette gjenspeiler at en høy andel 
 foreldre får barnehageplass til barnet sitt når de ønsker, og 
at det ikke ser ut til at det er utbredt at barn står uten 
 barnehageplass dersom dette ikke er ønsket fra foreldrenes 
side. Selv om det er fylkevise forskjeller, har de fleste fått 
barnehageplass på ønsket tidspunkt. 

 av foreldrene som har barn i barnehage, ønsket 48 
 prosent at barnet skulle starte i barnehage innen det var 12 
måneder gammelt. 95 prosent ønsket at barnet skulle starte 
i barnehage innen det var halvannet år.
 Blant foreldre til barn som ikke har startet i  barnehage, 
ønsket 11 prosent at barnet skulle starte i  barnehage innen 
det ble 15 måneder. Dette kan tolkes som at barnet ikke har 
fått barnehageplass på ønsket tidspunkt, da alle barn i 
undersøkelsen var mellom 16 og 28 måneder. 57 prosent 
av foreldrene som ikke har barn i barnehage, ønsker at 
 barnet skal starte i barnehage innen det er to år (24 mnd), 
mens denne andelen har økt til 96 prosent når barnet fyller 
tre år (36 mnd).
 Foreldre i samtlige fylker har en ønsket barnehagestart 
på mellom 13 og 14 måneder i gjennomsnitt når barnet har 
startet i barnehage. Det er derimot større fylkesvise 
 forskjeller blant foreldrene som ikke har barn i barnehage. 
Gjennomsnittlig alder ved ønsket barnehagestart er høyest 
i Buskerud med 31 måneder, mens Nord Trøndelag følger 
tett med 30 måneder. Hedmark, Rogaland og Oppland har 
alle et gjennomsnitt på 28 måneder. I den andre enden 
 finner vi Troms og Sogn og Fjordane som i gjennomsnitt 
ønsker at barnet skal starte i barnehage når barnet er 23 
måneder.
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Åtte av tI ønSker at toÅrInger SkaL 
være I Barnehage

Barnas foreldre ble spurt om hvilken type tilsyn de 
 foretrekker når barnet er under ett år, ett år og to år. Det var 
mulig å krysse av for flere alternativer dersom foreldrene 
mente at en kombinasjon av flere typer tilsyn er det beste. 
Tilsynskategoriene er altså ikke gjensidig utelukkende.
 Som vi kan se av figur 13, foretrekker de aller fleste 
foreldre å selv passe barnet når det er under ett år, og svært 
få nevner slektning eller barnehage som foretrukket 
 tilsynsordning. For ettåringer er det mer variasjon i 
 svarene. To av tre foretrekker fortsatt at mor passer barnet, 
og en litt lavere andel foretrekker far, mens andelen som 
foretrekker barnehage øker til nærmere seks av ti. For 
 ettåringer er det altså en lavere andel som foretrekker at 
foreldrene selv passer barnet på dagtid, mens det er en 
sterk økning i andelen som foretrekker barnehage. Når 
barnet er fylt to år ønsker de aller fleste foreldre at barnet 
er i barnehage, mens andelen som foretrekker at mor eller 
far passer barnet har sunket ytterligere.
 Disse funnene stemmer i all hovedsak overens med 
resultatene fra Barnetilsynsundersøkelsen som ble 
 gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) våren 2002. I 
Barnetilsynsundersøkelsen ble foreldrene stilt spørsmål 
om hva slags type tilsyn/tilbud de mente passet best for 
barn i ulike aldersgrupper. Det var mulig å oppgi flere 
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Figur 13: 
hvilken type tilsyn foretrekker du for barnet i 
følgende aldere: under 1 år, 1 år og 2 år? andelen 
foreldre som har svart mor, far, barnehage, slektning, 
dagmamma/au pair/praktikant og annet. 
Flere svar mulig.

Kilde: Nav

typer tilsyn. Svarene viste at det var bred enighet om at 
foreldre utgjør det beste tilsynet for barn under ett år og at 
barnehage er den beste tilsynsformen for barn over tre år. 
Det var imidlertid større uenighet rundt hva som er best for 
ett og toåringer. For ettåringer oppga én av tre at de mente 
barnehage passet best, mens drøyt to av tre svarte det 
samme for toåringer (Ellingsæter & Gulbrandsen 2003). I 
vår spørreundersøkelse fra april/mai 2010 nevnte over 
halvparten av foreldrene barnehage som foretrukket tilsyn 
for ettåringer, mens drøyt åtte av ti svarte det samme for 
toåringer. Selv om spørsmålene er stilt litt forskjellig, ser 
det altså ut til at holdningene på dette området har beveget 
seg i retning av at flere foretrekker barnehage, både for 
ett og toåringer. For ettåringer er andelen som oppga 
 barnehage som foretrukket tilsynsordning nesten fordoblet 
på åtte år.
 I Barnetilsynsundersøkelsen benyttes også begrepet 
«foretrukket hovedtilsynsordning» (Pettersen 2003). Dette 
begrepet tar utgangspunkt i et spørsmål stilt til mødre om 
hvilken tilsynsordning de ville foretrekke for sitt barn 
 dersom de kunne velge fritt, uavhengig av pris og tilgjen
gelighet, og er definert ved at mødrene kun hadde oppgitt 
denne tilsynsordningen. I følge Barnetilsynsundersøkelsen 
var andelen av mødrene som foretrakk familiebarnehage 
eller ordinær barnehage som hovedtilsynsordning for 
 barnet 42 prosent for ettåringer og 55 prosent for toåringer 
(Pettersen 2003). vår undersøkelse har ikke noe  til svarende 
spørsmål, men vi har sett på hvor mange som har oppgitt 
kun én tilsynsform på spørsmål om foretrukket  tilsyn for 
sitt barn i ulike aldere. På dette spørsmålet var  andelen 
som oppga kun barnehage 23 prosent for ett åringer og 48 
prosent for toåringer. 34 prosent av  foreldrene hadde 
 krysset av for barnehage i kombinasjon med andre tilsyns
ordninger. andelen som har oppgitt barnehage som eneste 
foretrukne tilsyn er altså lavere i vår undersøkelse fra 2010 
enn i Barnetilsynsundersøkelsen fra 2002,  spesielt for 
 ettåringer. Imidlertid er det høyst trolig at  dette skyldes 
ulik formulering av spørsmålene.
 vi ser at foreldrene ikke ser ut til å anerkjenne far i like 
stor grad som mor som omsorgsperson for små barn. Mens 
flere enn ni av ti foretrekker at mor passer barn under ett år, 
er det knapt sju av ti som foretrekker far. Nærmere bestemt 
er det en forskjell på 25 prosentpoeng mellom andelen 
som oppgir at de foretrekker mor og far. Denne differansen 
er falt til åtte prosentpoeng når barnet er ett år og seks 
 prosentpoeng når barnet er to år. Mor oppfattes altså som 
den viktigste omsorgspersonen for barn under ett år, mens 
far blir oppfattet som likeverdig av stadig flere foreldre 
etter hvert som barna blir eldre.



35

80 %

7 %
3 % 2 % 3 % 3 %

69 %
72 %

62 %

29 %

61 %

67 %

49 %

43 %

37 %

59 %

77 %
72 %

88 %

95 %
93 %

98 % 98 %

66 %65 %

90 %

46 %
47 %49 %50 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

G
ru

nn
sk

ol
e

Yr
ke

sf
ag

lig
 v

dg
.

A
llm

en
nf

ag
lig

 v
dg

.

1
-4

 å
r h

øy
er

e 
ut

d.

5
+ 

år
 h

øy
er

e 
ut

d.

G
ru

nn
sk

ol
e

Yr
ke

sf
ag

lig
 v

dg
.

A
llm

en
nf

ag
lig

 v
dg

.

1
-4

 å
r h

øy
er

e 
ut

d.

5
+ 

år
 h

øy
er

e 
ut

d.

G
ru

nn
sk

ol
e

Yr
ke

sf
ag

lig
 v

dg
.

A
llm

en
nf

ag
lig

 v
dg

.

1
-4

 å
r h

øy
er

e 
ut

d.

5
+ 

år
 h

øy
er

e 
ut

d.

G
ru

nn
sk

ol
e

Yr
ke

sf
ag

lig
 v

dg
.

A
llm

en
nf

ag
lig

 v
dg

.

1
-4

 å
r h

øy
er

e 
ut

d.

5
+ 

år
 h

øy
er

e 
ut

d.

G
ru

nn
sk

ol
e

Yr
ke

sf
ag

lig
 v

dg
.

A
llm

en
nf

ag
lig

 v
dg

.

1
-4

 å
r h

øy
er

e 
ut

d.

5
+ 

år
 h

øy
er

e 
ut

d.

G
ru

nn
sk

ol
e

Yr
ke

sf
ag

lig
 v

dg
.

A
llm

en
nf

ag
lig

 v
dg

.

1
-4

 å
r h

øy
er

e 
ut

d.

5
+ 

år
 h

øy
er

e 
ut

d.

Mor eller far Barnehage Mor eller far Barnehage Mor eller far Barnehage

Under ett år Ett år To år

Figur 14: 
hvilken type tilsyn foretrekker foreldrene når barnet er under ett år, ett år og to år? andelen foreldre som har 
svart mor eller far og barnehage fordelt etter mors utdanningsnivå.

Kilde: nav

høyt Utdannede Foretrekker Barne
hage tIdLIgere

Den høyeste andelen kontantstøttemottakere finner vi 
blant foreldre som kun har grunnskoleutdanning. andelen 
kontantstøttemottakere faller med økende utdanningsnivå, 
og trenden er lik når vi ser på mors og fars utdanningsnivå. 
Forskjellene i bruk av kontantstøtte gjenspeiler forskjeller 
i foretrukket barnetilsyn. Figur 14 viser andelen foreldre 
som oppga henholdsvis mor/far og barnehage som 
 foretrukket tilsynsordning når barnet er i ulike aldere, 
 fordelt etter mors utdanningsnivå. andelen av foreldrene 
som foretrekker barnehage øker tydelig med mors 
 utdanningsnivå. Dette gjelder både ett og toåringer.
 For barn under ett år er det stor enighet om at mor/far 
foretrekkes fremfor barnehage. andelen som foretrekker 
mor/far er imidlertid aller høyest blant mødre med høyere 
utdanning. Det er svært små andeler i alle utdannings
gruppene som foretrekker barnehage.
 Når barnet er over ett år ser vi større forskjeller mellom 
de ulike utdanningsnivåene, spesielt gjelder dette synet på 
barnehage. andelen som oppgir barnehage som foretruk
ket tilsynsordning øker med økende utdanningsnivå, og 

blant mødrene med høyere utdanning over fire år er det en 
høyere andel som foretrekker barnehage enn mor eller far.
 Når barnet er fylt to år er det en høyere andel som fore
trekker barnehage enn mor/far for alle utdanningsnivåer. 
Forskjellene i foretrukket barnetilsyn er likevel den samme 
som for de ettåringene. Det vil si at mødre med de høyeste 
utdanningene i størst grad foretrekker barnehage, og at 
andelen synker med lavere utdanning.
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økt bruk av internett, men fortsatt høyt 
press på navkontoret        
AV: per KriSToFFerSeN

Sammendrag

NAV har mange brukere og brukerbehovet er svært variert. Det er et mål at selvbetjeningsløsningene skal være brukernes 
førstevalg ved kontakt til NAV og at en stor del av de enkle henvendelsene skal kunne løses uten at brukeren trenger 
 oppsøke det lokale NAV-kontoret. I denne artikkelen er vi opptatt av hvordan de ulike brukerne velger å kommunisere med 
NAV og hvilke utfordringer NAV har i forhold til å lede brukerne til «riktig kanal».  
 NAVs brukere har mange kanaler å velge mellom i sin kontakt med NAV. Personlig oppmøte ved NAV-kontoret er den 
hyppigst brukte kommunikasjonskanalen. Brukerne er ofte innom  NAV-kontoret for å innhente informasjon, gjøre avtaler 
eller bruke en publikums-pc. Telefon er også en mye brukt kanal, samtidig som bruken av internett er i kraftig vekst. Bru-
kerundersøkelsene viser at det er et økt antall henvendelser i flere kanaler og dermed stadig mer å gjøre for NAV-ansatte. 
 I forhold til å frigjøre tid til oppfølging i lokalkontorene, er den høye andelen brukere som møter på lokalkontorene i 
enkle saker en utfordring for NAV. Selv om bruken av internett øker kraftig, kan vi ikke observere tilsvarende nedgang i 
bruk av lokalkontorene. Det høye presset på lokalkontorene har flere årsaker, men vi har klare indikasjoner på at svak 
kvalitet i telefonitjenesten, for eksempel at folk må vente eller ikke blir ringt tilbake, fører til at brukerne alternativt 
ønsker å oppsøke lokalkontoret. Det kan se ut til å være behov for forsterket innsats for å få brukerne til å ta i bruk 
 selvbetjeningsløsninger, søke informasjon på nettet, eller ringe NAV i stedet for å møte opp. 
 Det er stadig vanligere å bruke internett, også blant NAVs eldre brukere. Det er likevel fortsatt mulig å få flere over 50 
år til å bruke internett. I en overgangsperiode kan det være aktuelt med spesiell «support» av de aller eldste. 
 Det tar tid å endre brukernes kontaktmåter. Tilsvarende utfordringer har en sett i andre virksomheter med sammensatte 
brukergrupper. NAV arbeider imidlertid videre med disse problemstillingene ved å forbedre internettilbudet og telefoni-
tjenesten. Frem mot 2015 er det vedtatt en kontaktsenterstrategi for å gi bedre service og større effektivitet på telefon.   

InnLednIng 

Om lag halvparten av Norges befolkning har i løpet av et 
år kontakt med Nav. Samtidig er det stor variasjon i folks 
behov, og årsakene til deres kontakt med Nav. Mange har 
bare behov for informasjon og enkle tjenester, som for 
eksempel å bestille helsetrygdkort fordi de skal på uten
landstur. På den andre siden er det grupper med mer eller 
mindre omfattende bistandsbehov, som trenger både hyp
pig og nær kontakt med Nav. Dette kan for eksempel være 
personer som har vært lenge ute av arbeidslivet på grunn 
av sykdom, og som har behov for bistand til å komme seg 
i arbeid. 
 Nav har som mål at selvbetjeningsløsningene skal være 
brukernes førstevalg ved kontakt til Nav, og at en stor del 
av de enkle henvendelsene skal kunne løses uten at 
 brukeren trenger oppsøke det lokale Navkontoret. Mens 
personavhengig informasjon, veiledning, avklaring av 
behov og oppfølging vil kreve nærhet til bruker og dermed 
må skje på lokalkontoret, kan en rekke mer generelle 

 informasjons og forvaltningsmessige oppgaver skje 
 igjennom telefon, internett eller ved brev, epost eller 
«sms». Store grupper av de som mottar alderspensjon, 
 helsetjenester og ulike familieytelser vil bare i begrenset 
grad ha behov for  kontakt med lokalkontoret og i stor grad 
kunne få sitt  kontaktbehov tilfredsstilt igjennom telefon 
eller internett.  
 En differensiert bruk av de ulike kommunikasjons
kanalene til Nav, dvs. Navs førstelinje, er avgjørende for 
å nå Navreformens mål om brukerretting, og for å kunne 
frigjøre mer tid til de brukerne som trenger oppfølging for 
å komme i arbeid eller aktivitet. 
 Til de ulike møtene mellom bruker og Nav knytter det 
seg også ulike krav. Bruker skal ha god service, møtes med 
respekt, og oppleve at ventetiden ikke er lang, uansett 
 hvilken form for kontakt som velges. Dette innebærer at 
Nav har en stor utfordring i forhold til å lede og betjene de 
ulike brukergruppene til de relevante og mest 
 hensiktsmessige kommunikasjonskanalene med Nav, det 
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være seg telefon, personlig oppmøte eller de ulike 
 informasjonstilbudene som ligger på internett. I denne 
artikkelen er vi opptatt av hvordan de ulike brukerne 
 velger å kommunisere med Nav. varierer kommunika
sjonsmåtene etter hvilke type stønad eller tjeneste  brukerne 
mottar? Har kvaliteten eller utforming av kommunika
sjonskanalene betydning for hvordan brukerne ønsker å 
kommunisere med Nav? Hvilke utfordringer står Nav 
overfor når det gjelder å lede brukerne inn mot de ulike 
kanalene til Nav? 
 For å belyse dette har vi sett nærmere på de ulike 
 bruker undersøkelsene Nav gjennomfører. Disse gir også 
 kunnskap om hvordan brukerne har tatt kontakt med Nav. 
andre typer av virksomheter står overfor liknende 
 problemstillinger, dvs. stort antall brukere med variasjon i 
hjelpebehovet. vi har derfor også sett på undersøkelser av 
sparebankene. Sparebankene har som Nav målsetting om 
å øke bruken av internettløsninger, og redusere bruken av 
lokalkontorene. De gjennomfører også årlige kanalvalgs
undersøkelser. 1

1  Sparebankforeningen.no 2  Med sidehenvisninger menes antall ganger ei side har blitt vist på en skjerm.

navs brukerundersøkelser
Nav gjennomfører en rekke brukerundersøkelser, som 
også kan belyse hvilke kommunikasjonskanaler bru
kerne har med Nav. De ulike undersøkelsene har hatt 
ulike problemstillinger og kan derfor belyse ulike sider 
ved kontaktmønsteret. Kanalvalgundersøkelsen ble 
gjennomført i 2008 og inneholder opplysninger om den 
delen av befolkningen som hadde kontakt med Nav på 
en eller annen måte i 2008. I alt ble vel 4 000 personer 
intervjuet.
 Personbrukerundersøkelsen gjennomføres årlig med 
spørsmål om brukernes tilfredshet med Navs tjenester. 
Den omfatter bare de som har en ytelse fra Nav. Under
søkelsene er foretatt på en konsistent måte siden 2008 og 
kan derfor gi opplysninger om endring over tid og brytes 
ned på fylke. Ca. 7 000 person blir intervjuet hver gang. 
 Nav har også gjennomført brukerundersøkelser av 
telefonbrukerne i 2009. I alt 1 000 innringere til 4 
 kundesentre/telefonimottak ble intervjuet. 
 I alle disse  undersøkelsene er det gjort telefonintervju.  

Ved henvendelse til NAV vil brukerne stå overfor flere 
muligheter i forhold til å ta kontakt.

NAV-kontoret
Lokalkontorets viktigste oppgaver er å gi informasjon til 
brukere og samarbeidspartnere, samt gi individuell veiled
ning og oppfølging av brukere. I tillegg har de ansvar for 
tildeling av økonomisk sosialhjelp og beslutning om delta
kelse på arbeidsmarkedstiltak. 
 Undersøkelser foretatt rett før innføringen av Navrefor
men viste at nærmere 70 prosent av brukerne hadde valgt 
personlig oppmøte på trygdekontoret som kontaktform til 
den tidligere trygdeetaten (Thorgersen 2005). 
 
Telefon
Telefon er en annen viktig måte å komme i kontakt med 
Nav på. Telefonitjenesten i Nav er i endring. ved etablerin
gen av Nav ble de 5 kundesentrene fra den tidligere trygde
etaten videreført. Dette er egne enheter som håndterer tele
fonhenvendelser i 5 fylker, og som utgjør en telefonisk 
førstetjeneste for Nav i disse fylkene. Telefonisk førstelinje 
innebærer at telefonimottaket er organisert og bemannet med 
sikte på at en vesentlig andel av henvendelsene blir ferdigbe
handlet og avsluttet, uten at innringerne blir satt videre til 
andre enheter eller medarbeidere. Deres viktigste oppgave er 
å gi generell informasjon om Navs tjenester og ytelser, 
svare på saksspesifikke henvendelser, uten å utføre saksbe
handling, samt veilede i forhold til bruk av nettsiden  nav.no. 

 I de andre fylkene har telefonitjenesten vært organisert 
som tradisjonelle sentralbord i lokalkontorene. På grunn av 
manglende tilgjengelighet ble det i 2009/10 utviklet en 
 førstelinje basert på ulike modeller. Noen fylker valgte en 
løsning som ligger nær kundesentrene, mens i noen fylker er 
førstelinjen for telefonimottak lokalisert i Navkontorene.  I 
løpet av 2010 vil alle fylker, med unntak av Oslo og akers
hus, ha organisert telefonmottakene som fylkesvise kunde
sentre, eller kontaktsentre som de nå blir benevnt. 

www.nav.no
I tillegg til disse to kanalene spiller nettsiden www.nav.no en 
viktig rolle. www.nav.no blir fremstilt som snarveien til 
Navkontoret. Her er det lagt til rette for at brukere kan være 
 selvhjulpne ved hjelp av selvbetjeningstjenester og god 
 brukervennlig informasjon. Det skilles mellom «tjenester» 
og «informasjonssider». Et eksempel er stillingsbasen 
(ledige stillinger). Kalkulatorer (Bidragsveilederen, Forel
drepengeveilederen, Din Pensjon) er også populære. Det er 
tjenestene som står for mesteparten av trafikken på nav.no. 
Mens informasjonssidene står for ca. 30 prosent av sidehen
visningene.2 wwv.nav.no er Norges mest besøkte offentlige 
nettsted med 1,2 millioner besøk hver måned. 

Skriftelige henvendelser
I tillegg til disse kanalene vil publikum kunne komme i 
 kontakt med Nav via skriftlig kommunikasjon, enten brev, 
Email eller SMS. 

nav’s førstelinje i dag
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rIktIg kanaLvaLg – hvILke UtFordrInger 
har nav? 

navs kanalmønster – en oversikt 

Nedenfor omtales hvilke kanaler som blir brukt, hvilke 
kanaler som blir brukt hyppigst, og om måten å henvende 
seg til Nav varierer etter ulike fagområder. Tabell 1 gir en 
oversikt, sortert etter den kanal som blir mest brukt.3, 4  
 Rangeringen viste at personlig oppmøte på et lokalkon
tor var den vanligste måten å ta kontakt med Nav på. Over 

Tabell 1: 
hyppigst brukte kommunikasjonskanal til nav.

(kanalvalgundersøkelsen 2008) 5, 6 

  I prosent av I prosent av  
  alle kontakter alle respondenter

Personlig oppmøte 
på et Navkontor 29,4 62,7
Kontakt på telefon 22,8 48,6
Kontakt 
via Navs nettsider 
(nav.no)  20,8 44,4
Kontakt via Navs 
nettjenester (nav.no) 10,2 21,7
Skrevet brev til Nav 11,3 24,2
Kontakt via Epost 5,6 12,0
I alt 100 213,6

Kilde: Nav

3  Spørsmålet var: «Har du hatt kontakt med NAV i løpet av de siste 12 månedene 
i en eller annen sammenheng?»

4  Det ble også skilt mellom ulike type av brukere: De som hadde hatt kontakt på 
vegne av seg selv, på vegne av familie, som arbeidsgiver, som lege eller annet 
helsepersonell eller ansatt i annen offentlig virksomhet. Disse gruppene bruker 
litt ulike kanaler til NAV. I denne tabellen har vi tatt med den største gruppa, 
de som har hatt kontakt med NAV vegne av seg selv. Dvs. 2 944 av i alt 4 250 
respondenter.    

5  Spørsmålet var: Har du hatt kontakt med NAV i løpet av de siste 12 månedene 
i en eller annen sammenheng?  

5  Tabellen er sortert etter hyppigst brukte kanal. Det er beregnet en prosentan-
del på bakgrunn av antall kontakter og en prosentandel med grunnlag i antall 
respondenter. Den siste prosentandelen summerer til over hundre (213,6) fordi 
en og samme respondent kan ha krysset av for kontakt via flere kanaler. I gjen-
nomsnitt har hver respondent vært i kontakt med NAV vel 2 ganger i løpet av 
de siste 12 månedene.         

7  Undersøkelsen viste også at over 70 prosent av brukerne hadde mottatt brev fra 
NAV. Brev fra NAV er en «passiv» kontakt, men kan selvfølgelig generere mye 
kontakt tilbake til NAV.        

60 prosent av respondentene svarte at de hadde besøkt 
Navkontoret i løpet av siste 12 måneder. 
 Samtidig kom det frem at både telefon og søk på Navs 
informasjonssider var hyppig brukte kanaler. I underkant 
av 50 prosent svarte at de hadde brukt telefon i sin kontakt 
med Nav siste 12 måneder. Noen færre, dvs. 44 prosent av 
respondentene hadde søkt informasjon på nettsidene, mens 
22 prosent svarte at de hadde benyttet seg av en av 
 nettjenestene på nav.no.
 Omtrent like mange svarte at de hadde skrevet brev, 
mens det var færre som hadde brukt epost i kontakten 
med Nav. 
 Undersøkelsen viste også at de samme brukerne gjerne 
kontaktet NAV på flere måter. I gjennomsnitt oppga 
 brukerne at de hadde vært i kontakt med Nav gjennom vel 
to ulike kanaler i løpet av en 12måneders periode.7  
 Når vi så nærmere på de som svarte at de hadde vært i 
kontakt med Nav via personlig oppmøte, viste det seg at 
rundt 40 prosent også hadde brukt telefon, og nesten like 
mange hadde oppsøkt informasjonssidene på nav.no. vi 
har ikke opplysninger om i hvilken rekkefølge kontakten 
hadde skjedd, men funnene understreker at  brukerne har 
en «multikanaltilnærming» til Nav. Det gjelder også 
mange av de som hadde hatt personlig  kontakt med Nav
kontoret.   
 Det var også noen som kun hadde brukt lokalkontoret. 
19 prosent av respondentene hadde brukt Navkontoret 
som eneste kontakt. Mesteparten av denne kontakten 
gjaldt helsetjenester/reisepenger.         
 Selv om personlig oppmøte fremstår som den hyppigst 
brukte kontaktformen generelt sett, er det viktig å få frem 
at det var stor variasjon i valg av kontaktform etter hva 
som var bakgrunn for henvendelsen. vi skilte mellom 
 følgende kontaktområder: Forhold som hadde med syke
fravær, rehabilitering eller attføring, arbeidsledighet, 
 familieytelser, helsetjenester, alderspensjon, inkludert 
aFP og uførepensjon, samt sosialtjenester lagt til Nav.  I 
denne undersøkelsen var det også lagt opp til å kunne 
skille mellom generelt informasjonssøk og bruk av de 
ulike nettjenestene på nav.no.    
 arbeidsledighets og familieområdet var de områdene 
der de digitale kontaktformene ble brukt mest: Som 
arbeidssøker er flere tjenester tilgjengelig på nav.no: 
Registrering av Cv, sende elektronisk meldekort og «Finne 
ledig jobber». Blant de som hadde hatt kontakt med Nav 
i forbindelse med spørsmål vedrørende arbeidsledighet var 
det generelt informasjonssøk på nettsidene som var den 
hyppigst brukte kontaktformen til Nav. Over 80 prosent 
hadde søkt informasjon på nav.no. Personlig oppmøte og 
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bruk av nettjenester ble nest hyppigst benyttet, mens 
 telefon ble brukt klart mindre på arbeidsmarkedsområdet 
enn på de andre områdene. 
 Familieområdet består av ytelser som barnebidrag, 
 foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte, samt stønad 
til enslig mor eller far. På nettet foreligger tjenesten 
 «foreldrepengeveileder» som gir en forenklet beregning 
av foreldrepengene, samt bidragskalkulator og ulike 
Elæringsmoduler. Tjenestene er imidlertid ikke fullt 
utbygd, og man må ta nærmere kontakt med Nav hvis en 
ønsker en nøyaktig beregning av foreldrepenger. På 
 familieområdet var det kontakt via nettsider og telefon 
som var hyppigst brukte. Personlig oppmøte kom på en 
tredjeplass, mens det var klart mindre bruk av nettjenester. 
Å sende brev var likevel relativt vanlig. En forholdsvis 
stor andel av de som henvender seg til Nav på dette 
 området vil være yrkes aktive.  
 På de andre områdene var personlig oppmøte det mest 
vanlige. På sykefraværsområdet var det personlig oppmøte 
og telefon som var de avgjort viktigste kanalene. Bruk av 
nettsider kom på tredje plass. 
 Også på pensjonsområdet fant vi at personlig oppmøte 
og telefon var de klart mest brukte kanalene, mens søk på 
nettsidene var tredje vanligst. Nettjenester så imidlertid ut 
til å være relativ lite brukt. I forbindelse med pensjons
reformen vil dette være et område med stort informasjons
behov, kanskje særlig blant yrkesaktive personer fra 50–60 
års alder.    
  Innen områdene helsetjenester, reisepenger og sosial
tjenester, var den dominerende kanal til Nav personlig 
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Figur 1: 
viktigste kanal til nav etter type sak som var 
 bakgrunn for kontakten. Personbrukere (n=2944).

Kilde: Nav

Forkortelsene i figuren står for: 
P = Personlig oppmøte, T= Telefon, 
NS= Nettsider, NT= Nettjenester, 
B= skrevet brev, E= Epost     

oppmøte. Både nettjenester og nettsider var relativt lite i 
bruk. Sosialtjenester vil være et område der det er naturlig 
å bruke personlig oppmøte i stor grad. Helserefusjoner, 
 frikort og oppgjør for pasienttransport har nå blitt flyttet ut 
av Navkontorene til helseforetakene og helsetjeneste
forvaltningen, men var fortsatt en del av tjenestene på 
Navkontorene på undersøkelsestidspunktet.

økt InternettBrUk, men Ikke tegn tIL 
Færre BeSøk PÅ navkontoret  

Med flere tjenester på nett, samt gode telefonløsninger, har 
en antatt at færre vil velge å bruke lokalkontorene. Samti
dig er det en målsetting å kunne få brukerne til å differen
siere kontaktmåtene til Nav, slik at de som har behov for 
nær kontakt til lokalkontorene bruker Navkontoret, mens 
de som har behov for mer generell informasjon eller vei
ledning skal kunne ledes til telefon eller internettløsninger. 
 Gjennom de årlige personbrukerundersøkelsene kan vi 
observere utviklingen i kanalvalg over tid, foreløpig fra 
2008 til 2010. I tillegg skilles det i disse undersøkelsene 
mellom de som har hatt en «timeavtale/møte med ansatt 
ved Navkontoret», og de som «hadde vært innom et 
lokalkontor». Svaralternativene er ment å skille «nær» 
kontakt med NAV, som for eksempel finner sted ved opp
følging, fra den kontakten som gjelder ved inn henting av 
informasjon eller bruk av selvbetjenings løsningene ved 
lokalkontoret.  
 Også personbrukerundersøkelsene viser at personlig 
oppmøte er den mest brukte måten å komme i kontakt med 
NAV på, se figur 2. Nærmere bestemt viser disse 
 undersøkelsene at «innom et Navkontor» var den aller 
viktigste kontaktformen opp mot Nav. Om lag 70 prosent 
svarte at de hadde brukt denne kontaktformen. Det vil si at 
den aller viktigste kanalen til Nav knytter seg til at 
 brukeren har vært innom et Navkontor for å innhente 
informasjon, gjøre avtaler eller benytte en publikumspc. 
andelen som svarte at de hadde vært innom et Nav kontor 
endrer seg imidlertid ikke vesentlig over tid.  
 Figuren viser også at telefon er en viktig kommunika
sjonskanal opp mot Nav. Om lag 60 prosent har oppgitt at 
de har brukt telefon i sin kontakt med Nav, samtidig ser 
det ut til å være en svak økning i bruk av denne kanalen. 
Den mest markante utviklingen i disse tre årene gjaldt 
imidlertid økt bruk av internett og bruk av epost/SMS. 
Internett er i 2010 like mye brukt som telefon. Om lag 50 
prosent  oppgir også at de har hatt «møte med Navansatt». 
Også her kan det se ut til å være en liten økning over tid. 

Samlet indikerer dette at flere har kontakt med NAV enn 
for bare noen få år siden. I tillegg viser bakgrunnstall (ikke 
med i figurene) at flere kanaler er i bruk, dvs. at det er et 
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økt antall henvendelser i flere kanaler og dermed økt press 
på etaten i de årene undersøkelsene er foretatt. Det økte 
etterspørselspresset må sees i sammenheng med flere for
hold. Omorganiseringen av arbeids og velferdsetaten har 
falt sammen med en generell demografisk endring med 
høy inngang av saker på områdene alderspensjon, uføre
pensjon og hjelpemidler. I tilegg har den internasjonale 
finanskrisen gitt en kraftig økning i arbeidsledigheten, og 
vi har hatt vekst i sykefraværet. Det har også vært en 
økning i mer kompliserte saker (for eksempel flere brukere 
med jobbopphold i utlandet). En må også regne med at 
restansesituasjonen og lengre saksbehandlingstider hos 
NAV har bidratt til at en har fått stadig flere henvendelser 
i de ulike kanalene inn mot etaten.    
 Sannsynligvis er det flere grunner til hvorfor NAVs 
 brukere fortsatt velger å møte på lokal kontoret i så sterk 
grad, til tross for økt bruk av andre medier. En grunn kan 
være at det er en innarbeidet praksis for å velge lokalkon
toret. På helsetjenesteområdet, som nå er ute av Nav, var 
det svært vanlig å oppsøke lokalkontoret, selv om det var 
klare oppfordringer om ikke å møte opp. Mye tydet på at 
folk ikke var villige til å gi slipp på sine kvitteringer, og 
møtte opp personlig allikevel. Mange kan ha tatt med seg 
slike vaner i sin kontaktatferd med Nav.8  
 vi kan heller ikke se bort fra at etablering av ny 
 velferdsetat, der tre etater har blitt til ett kontor, og mulig 
usikkerhet i denne sammenheng, kan ha bidratt til ønske 
om å møte personlig. Det å møte på lokalkontoret kan også 
antas å fylle en sosial funksjon for visse grupper.    
 Økt arbeidsledighet og sykefravær vil nødvendigvis øke 
bruken av lokalkontoret, i og med at lokalkontoret er den 
meste brukte (sykefravær) og den nest meste brukte 
(arbeidsledighet) kanalen på disse områdene.  Likeså vil 
den økte oppgaveporteføljen med kommunale ytelser og 
tjenester bidra til det samme. 9    
 Ut fra resultatene fra brukerundersøkelsene kan det se ut 
til at det er lettere å få brukerne til å ta i bruk internett enn 
å redusere oppmøtene ved lokalkontorene. Noe av det 
samme er observert i sparebankene. Sparebankene har i 
mange år hatt målsetting om redusert bruk av lokal
kontorene (filialene) og økt internett og nettbankbruk. 

// økt bruk av internett, men fortsatt høyt press på nav-kontoret // arbeid og velferd nr 3 // 2010
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kontaktpunkter mot nav. andel av brukerne som har 
brukt ulike kanaler. 2008–2010.

Kilde: nav

8  Helsetjenesteområdet nå ute av NAV, og forvaltningsansvaret for området 
er flyttet fra NAV til Helsedirektoratet og har skiftet navn til Helseøkonomi-
forvaltningen (HELFO). Ut 2009 ble frikort og reiseutgifter fortsatt forvaltet av 
NAV på Helsedirektoratets vegne. Alle andre henvendelser om helsetjenester 
skal gå til HELFO. 

4  Ekspertgruppa som har vurdert oppgave- og ansvarsfordelingen i NAV, ser også 
det store presset på lokalkontorene i sammenheng med forestillingen om NAV-
kontoret som brukernes hoveddør til velferdsforvaltningen. De peker på beho-
vet for å understreke sterkere at NAV har svært ulike brukergrupper, og derfor 
behov for god tilgjengelighet i flere kanaler, samt styrke forestillingen om at en 
bør bruker flere kanaler i kontakten med NAV. (Sluttrapport fra ekspertgruppa 
som vurderer oppgave- og ansvarsfordelingen i NAV, side 78.) 10  Sparebankforeningen.no 

Nettbanken har derfor blitt den viktigste kanal til bank
tjenestene, og de aller fleste bankkundene bruker denne 
tjenesten for å få utført banktjenester. Men til tross for det 
store omfanget av bruk av nettbank, er det også relativt 
mange som fortsatt bruker filial. Det er også enkelte grup
per som bruker filialen som eneste kontakt til banken. 
Andelen som bare bruker filialen har blitt redusert over tid, 
men sparebankforeningen har pekt på at utviklingen har 
gått sakte. 10 
 Mye tyder derfor på at det er en langsiktig utfordring å 
få brukere over på internett og telefon som alternativ til 
bruk av Navkontoret.

FLere BrUker nettet, men ogSÅ 
 PotenSIaL For økt BrUk    

Selv om internettbruken har økt generelt, er det viktig å få 
frem at det er store forskjeller i internettbruk etter alder. 
De over 50 år har en vesentlig lavere internettbruk enn de 
yngre. Mens nesten alle de yngste har brukt internett i sin 
kontakt med Nav, er det under 40 prosent i aldersgruppen 
60–66 år som har benyttet internettsidene til Nav. 
 vi ser også at når brukerne blir alderspensjonister, fra 67 
år, synker internettbruken ytterligere, samtidig som 
 kontakten med Nav minsker betydelig. vel 40 prosent av 
de over 70 år hadde ikke kontakt med Nav i 2010. Etter 
pensjonering vil behovet for kontakt med Nav avta. Men 
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Figur 3: 
kontaktpunkter mot nav. andel av brukerne som har 
brukt ulike kanaler, etter alder. 2010.

Figur 4: 
hvordan ønsker brukerne helst å kommunisere med 
nav?

Kilde: nav

Kilde: nav

11  Sparebankforeningen.no 

12  TNS Gallup 2009.

13 Spørsmålet var: «Hvordan ønsker du helst å kommunisere med NAV?»

av de som da hadde kontakt med Nav, var det lokalkonto
ret (innom et Navkontor) som utgjorde primærkanalen 
inn mot Nav.       
 Sannsynligvis vil internettbruken øke av seg selv over 
tid, fordi internettbruk i økende grad vil være innarbeidet i 
de yngre aldersgruppene. Brukere vil sannsynligvis ta med 
seg innarbeidede vaner, herunder kontaktatferd til Nav, 
når de blir eldre. For Nav vil det være en særlig utfordring 
å øke internettbruken for personer over 50 år. 
 Også sparebankene har slitt med å få de eldre over på 
nettbanktjenestene, og da særlig de ikkeyrkesaktive eldre. 
Sparebankforeningen peker på at mange eldre fortsatt 
mangler interesse og synes at nettbank er vanskelig og 
usikkert. I tillegg pekes det på at de eldre oftere har bedre 
tid og derfor i større grad betaler regningene sine i skran
ken. Filealene fyller kanskje også en sosial funksjon over
for en del eldre. De har derfor ikke samme grad av insentiv 
for å bruke nettløsningene. På bakgrunn av dette har flere 
banker derfor satt i gang med spesiell støtte og opplæring 
i internett og nettbankbruk rettet mot seniorkundene. 
Undersøkelsen i 2010 viste derfor markert økning i bruken 
av nettbank blant eldre. Fra 2005 til 2010 hadde nettbank
bruken økt fra 17 til 44 prosent blant personer over 66 år. 11    

dÅrLIg tILgJengeLIghet PÅ teLeFon 
BIdrar tIL mIndre oPtImaLt kanaLvaLg 

vi har sett at det er et særlig stort press på lokalkontorene. 
Dårlig tilgjengelighet i andre kanaler kan bidra til dette 
presset. Telefoniundersøkelsen, gjennomført høsten 2009, 
viste manglende tilgjengelighet på telefon. Blant annet var 
det mange brukere som ikke fikk avklart det de ønsket i 
løpet av telefonsamtalen, det var vanskelig å komme i 
 kontakt med rett person, og brukeren ble ofte ikke ringt 
tilbake, selv om dette var lovet. 12

 videre analyser på dette materialet viste også at brukers 
erfaringer knyttet til kontakten med Nav (telefon) kunne 
bidra til å skyve brukere mot mindre optimale kanaler. I 
denne undersøkelsen ble respondentene spurt om hvordan 
de ønsket å kommunisere med Nav. 13 Ett av svaralterna
tivene var «personlig oppmøte». Generelt, viste undersø
kelsen, at det var like mange av innringerne som svarte at 
de ønsket å kommunisere med Nav via personlig oppmøte 
som gjennom telefon. I utgangspunktet bekrefter dette bil
det av at mange foretrekker personlig oppmøte i sin kon
takt med NAV. Samtidig fant vi at dette varierte signifikant 
med opplevd ventetid. Jo lengre ventetid, jo flere var det 
som ønsket å møte opp direkte på Navkontoret. Det vil si 
at hvis bruker opplever at det er vanskelig å få svar på 
 telefonen, at en ikke blir ringt tilbake, eller ikke finner 
frem på nettet, vil det kunne bidra til at en  foretrekker 
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 personlig oppmøte. Kvaliteten ved møtet med Nav er 
 derfor ikke bare viktig for brukertilfredsheten og Navs 
omdømme, men også for hvordan brukerne ønsker å 
 kommunisere med Nav. 

nav Bør BLI FLInkere tIL Å henvISe tIL 
nettet

Et annet forhold som er viktig i forhold til å lede brukere 
til mest mulig riktig kanal, er Navs egen henvisning til 
Navs nettsider. Over 70 prosent av de spurte oppga at de 
ikke var blitt henvist videre til internettløsninger. Det høye 
tallet indikerer at det kanskje ikke var relevant å henvise til 
nettet i alle sakene, men det som kanskje er mer interessant 
er at det var stor variasjon etter type henvendelse. De som 
henvendte seg på arbeidsledighetsområdet ble henvist til 
nettet langt oftere enn de som henvendte seg på pensjons
området. I kanalundersøkelsen oppga bare 10 prosent av 
brukerne som hadde henvendt seg til lokalkontoret med 
spørsmål om pensjon, at de hadde blitt henvist til nettet. 
Tilsvarende var andelen 50 prosent når det gjaldt 
 henvendelser knyttet til arbeidsledighet. Dette kan tolkes 
som at det i større grad er innarbeidet praksis enn behov 
som styrer veiledning av brukerne. 

konkLUSJon

Denne artikkelen viser at det er mange kommunikasjons
kanaler inn mot Nav. Internettbruken er i kraftig utvikling 
og telefon utgjør en viktig bestanddel av den samlede 
 kontakten mellom Nav og brukerne. Samtidig er det 
 tydelig et økt press mot Nav gjennom et  økt antall 
 henvendelser i flere kanaler.
 Med tanke på å frigjøre tid til oppfølging i lokal
kontorene, er imidlertid den høye bruken av oppmøte på 
lokal kontorene en  utfordring. Det kan værer flere grunner 
til den høye  tilbøyeligheten til å oppsøke lokalkontoret, 
men bruker undersøkelsene viser at dårlig tilgjengelighet i 
andre  kommunikasjonskanaler øker presset på lokal
kontorene. Det er derfor behov for å forsterke arbeidet 
overfor  brukere som møter personlig på Navkontoret til å 
ta i bruk  selvbetjeningsløsninger, søke informasjon på 
 nettet eller utnytte telefonen mere. Bedring av tilgjengelig
heten i disse mediene vil være en del av det Nav må jobbe 
videre med.
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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 
 delvis ledig, tiltaksdeltaker, eller annen arbeidssøker. 
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 
oppdrag, registrert av arbeidsgiver på www.nav.no, 
eller som er offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter 
o.l.).

Legemeldt sykefravær
Sykefravær pga egen sykdom, som er dokumentert 
med attest fra lege eller kiropraktor/psykolog med rett 
til å sykmelde. 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 
mindre 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 arbeidsmarkeds
statistikker varierer ofte med årstiden som en følge 
av at mange fenomener gjentar seg omtrent på samme 
tid hvert år. Eksempelvis går arbeidsledigheten 
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 normalt opp om sommeren og etter årsskiftet. Dette 
har sammenheng med at mange skoleelever 
 (studenter) avslutter utdanningen og melder seg som 
arbeidssøkere etter at semestrene er avsluttet. I tillegg 
følger deler av sysselsettingen bedriftenes kontrakts
perioder. Slike kontrakter utløper ofte før sommeren 
og ved årsskiftet. 
 For å skille ut underliggende endringer og rense bort 
sesongmessige forhold, justerer Nav en del tidsserier 
i et statistikkprogram, X12 arima. Dette programmet 
baserer seg på historisk informasjon om sesong
svingninger. 
 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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