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Tidligere	NAV-brukere	–	hva	gjør	de	nå?	
AV ANNe-CAthriNe grAmBo og Sigrid myKleBø

SAmmeNdRAg

Ved hjelp av registerstatistikk følger NAV brukernes tilpasning på arbeidsmarkedet. Statistikkene forteller oss blant annet 
om hvor mange arbeidssøkere og hvor mange stønadsmottakere som kommer over i arbeid, og i hvilken grad de har  
overgang til andre ytelser fra NAV. For å få mer kunnskap om de tidligere brukerne gjennomfører NAV i tillegg en årlig 
spørreundersøkelse for å kartlegge forhold som ikke kommer til syne i våre registre, blant annet hvor mange som er  
selvstendig næringsdrivende eller har gått over i utdanning, og om de som er kommet i arbeid oppfatter jobben som 
relevant i forhold til tidligere yrkeserfaring, jobbønske og utdanning.
 I årets undersøkelse, rettet mot de som sluttet å registrere seg hos NAV i løpet av 2009, oppgir 66 prosent av de tidligere 
arbeidssøkerne og 36 prosent av tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne at de er i arbeid, mens 7 prosent i av tidligere 
arbeidssøkere og 6 prosent av tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne oppgir at de er under utdanning. Av de som har 
kommet i arbeid oppgir om lag en av ti at de jobber som selvstendig næringsdrivende. 4 prosent av tidligere brukere med 
nedsatt arbeidsevne og 7 prosent av tidligere arbeidssøkere kombinerer egen virksomhet med et arbeidstakerforhold. 
 En del tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne vil ha behov for helsemessig og yrkesmessig rehabilitering før de 
eventuelt kan komme i arbeid eller annen aktivitet. Undersøkelsen bekrefter dette, drøyt en av fire av denne gruppen 
svarer at de er langvarig sykmeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger. 16 prosent har gått over på uførepensjon.
 Blant tidligere arbeidssøkere og brukere som var registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne er sannsynligheten for å 
ha kommet i arbeid høyere for menn enn for kvinner. I tillegg har menn sterkere tilbøyelighet til å være arbeidsledige eller 
permitterte på nytt på undersøkelsestidspunktet. Kvinner svarer i langt større grad enn menn at de er hjemme- 
værende og/eller har omsorg for barn.
 Sannsynligheten for å komme over i utdanning er høyest i de yngste aldersgruppene, mens sannsynligheten for  
overgang til arbeid stiger med økende alder. Sannsynligheten for å komme i arbeid øker også med økende utdanning, 
mens sannsynligheten for å motta helserelaterte ytelser eller være arbeidsledig/permittert er høyest for de med lavest 
utdanning. Personer som er født i Norge har noe høyere sannsynlighet for å komme i arbeid enn de som har innvandret 
til Norge. 
 Blant de som har kommet i arbeid oppgir tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne i større grad enn tidligere arbeids-
søkere at de har fått fast stilling (hhv 81 og 67 %). Dette har nok sammenheng med at de som klarer å komme i jobb etter 
å ha vært ute av arbeidslivet på grunn av helseproblemer er en positivt selektert gruppe. De har for eksempel i snitt  
høyere utdanning enn de tidligere arbeidssøkerne. Sannsynligheten for å få fast stilling varierer med næring, og blant 
tidligere arbeidssøkere er den høyest blant menn med yrkesfaglig videregående skole. Sannsynligheten for å få fast  
stilling øker også med alder. 
 Tidligere arbeidssøkere som har kommet i arbeid jobber oftere heltid enn tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne 
(hhv 68 og 39 %). Årsaken til dette er trolig at mange i sistnevnte gruppe ikke har 100 prosent arbeidsevne, og derfor 
utnytter sin restarbeidsevne i en deltidsstilling. Blant de deltidsarbeidende som tidligere var registrert hos NAV med ned-
satt arbeidsevne, oppgir 35 prosent at de ønsker å jobbe mer enn de gjør i dag. Tilsvarende oppgir hele tre av fire tidligere 
arbeidssøkere med deltidsjobb at de ønsker å jobbe mer, og tre firedeler av disse ønsker seg en heltidsstilling. Ufrivillig 
deltidsarbeid er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Flere kvinner enn menn jobber deltid, og ufrivillig deltidsarbeid 
er mest utbredt i offentlig sektor og blant personer som er i midlertidige stillinger.
 Tre av fire som har kommet i arbeid oppgir at jobben er relevant i forhold til jobbønsket de hadde da de søkte jobb. Sju 
av ti oppgir at jobben er relevant i forhold til tidligere yrkespraksis, og seks av ti oppgir at jobben er relevant i forhold til 
utdanningsbakgrunn. Personer som har fått fast jobb, heltidsstilling og/eller jobber i det offentlige oppgir i størst grad at 
jobben er relevant. Personer med høyere utdanning eller yrkesfaglig videregående skole rapporterer i størst grad at de 
har kommet i en jobb som oppfattes som relevant. 



26

// Tidligere NAv-brukere - hva gjør de nå? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010

iNNLedNiNg

Et av hovedformålene bak Nav‑reformen er å bidra til at 
flere av de som står utenfor arbeidslivet kommer over i 
arbeid eller annen aktivitet. Gjennom månedlige  
statistikker overvåker Nav i hvilken grad arbeidssøkere 
og andre som mottar ytelser fra Nav kommer over i 
arbeid, og i hvilken grad de har overgang til andre ytelser 
fra Nav (se Bråthen 2009). I tillegg til denne månedlige 
statistikken, vil Nav gjennomføre en årlig spørre‑ 
undersøkelse rettet mot personer som har vært registrert 
som arbeidssøkere eller har mottatt en midlertidig helsere‑
latert ytelse fra Nav1. Spørreundersøkelsen kan gi oss 
svar på en del forhold som ikke kommer fram gjennom 
våre registerdata, blant annet om vedkommende har  
startet som selvstendig næringsdrivende eller begynt i 
utdanning. For de som har kommet i jobb, er vi også  
interessert i om de har kommet i fast eller midlertidig jobb, 
heltids‑ eller deltidsstilling, samt hvor relevant jobben er i 
forhold til kvalifikasjoner og jobbønske.
 artikkelen baserer seg på data fra denne spørre‑ 
undersøkelsen, som var rettet mot personer som sluttet å 
motta tjenester eller ytelser fra Nav i løpet av 2009.  
Undersøkelsen ble gjennomført i sommermånedene 2010, 
og omfatter tidligere arbeidssøkere, personer med nedsatt 
arbeidsevne, samt mottakere av rehabiliteringspenger, att‑ 
føringspenger og tidsbegrenset uførepensjon. Fra 1. mars 
2010 innførte Nav ytelsen arbeidsavklaringspenger (aaP), 
og ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tids‑
begrenset uføre‑stønad opphørte fra samme tidspunkt. De 
tidligeremottakerne av disse ytelsene blir derfor slått 
sammen og behandlet som én gruppe i denne artikkelen, og 
omtales som “tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne”.

 Utvalget i undersøkelsen er trukket fra Navs over‑
gangsstatistikk, som viser hvilken status tidligere brukere 
har på arbeidsmarkedet seks måneder etter avgang. Statis‑
tikken viser blant annet at i juni 2010 var 60 prosent av 
arbeidssøkerne som hadde avgang fra Nav i desember 
2009 i et arbeidstakerforhold (se tabell 1). Tilsvarende 
andel blant tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne var 
44 prosent, mens andelene blant tidligere rehabiliterings‑
pengemottakere og tidligere mottakere av tidsbegrenset 
uførestønad var henholdsvis 37 og 28 prosent. Samlet gir 
dette en overgangsrate til et arbeidstakerforhold på 51  
prosent for de som hadde avgang fra Nav i desember 
2009. Den faktiske andelen som kommer i jobb vil være 
noe høyere enn dette, fordi vi i våre statistikker ikke fanger 
opp de som har startet egen virksomhet. Senere i artikke‑
len vil vi med utgangspunkt i dataene fra spørre‑ 
undersøkelsen se på hvor mange som er selvstendig 
næringsdrivende, samt hvor mange som har gått over i et 
kvalifiseringsløp gjennom kurs og utdanning.

Hovedproblemstillinger som vi vil belyse i denne artik-
kelen er:
•  Hva gjør NAVs brukere etter at de har avgang fra NAV? 

Er de i jobb, utdanning eller mottar de en ny ytelse fra 
NAV?

For personer som er kommet i arbeid vil vi blant annet se 
på følgende sider ved arbeidsforholdet:
• Om arbeidet er fast eller midlertidig, heltid eller deltid.
• Om de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.
•  Hvor relevant jobben er i forhold til utdanningsbakgrunn, 

yrkespraksis og jobbønsket de hadde da de søkte jobb.

I tillegg til besvarelsene fra undersøkelsen, har vi koblet på 
opplysninger fra Navs registre som kan fortelle oss mer 
om personene som er med i undersøkelsen.

Kilde: NAV

Jan. Feb. Mars April Mai Juni

arbeidssøkere 59,5 60,6 60,1 58,6 58,2 59,9

Nedsatt arbeidsevne 49,1 42,8 42,0 37,9 38,1 44,4

Rehabilitering 40,7 35,5 35,3 36,1 37,4 36,5

Tidsbegrenset  
uførestønad

28,6 24,9 28,3 31,2 25,2 27,8

Samlet 54,1 53,0 51,4 50,6 49,8 50,8

Tabell 1: 
Andel	tidligere	NAV-brukere	registrert	i	et	arbeids- 
takerforhold	seks	måneder	etter	avgang,	fordelt	på	
status	ved	avgang	fra	NAV.

1  I 2009 gjaldt dette personer som mottok rehabiliteringspenger, attføringspen‑
ger, tidsbegrenset uførestønad eller var registrert hos Nav med nedsatt arbeids‑
evne. Fra 2010 ble de tre stønadene slått sammen til arbeidsavklaringspenger.

NAVs	statistikk	over	brukeres	tilpasning	på	
arbeidsmarkedet
Navs månedlige statistikk omfatter i hovedsak personer 
som har vært registrert hos Nav som arbeidssøkere og 
mottakere av arbeidsavklaringspenger, og viser tilpasnin‑
gen deres på arbeidsmarkedet seks måneder etter avgangs‑
tidspunktet. 
 Statistikken fanger ikke opp overgang til selvstendig 
virksomhet, utdanning og førstegangstjeneste. Nav vil 
derfor i tillegg til statistikken gjennomføre en årlig opp‑
følgingsundersøkelse av et utvalg tidligere Nav‑brukere. 
Det ble gjennomført en pilotundersøkelse høsten 2009 
(Grambo/Bråthen 2010), mens den første fullskalaunder‑
søkelsen ble gjennomført i sommermånedene i år. Det er 
resultater fra denne undersøkelsen som utgjør datagrunn‑
laget for analysene som er presentert i denne artikkelen.
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datagrunnlag	og	metode
Data kommer fra en spørreundersøkelse rettet mot tidli‑
gere brukere av NAV og skal gjennomføres én gang i året. 
Undersøkelsen omfatter bosatte personer registrert med 
avgang fra ”status” som arbeidssøker, person med nedsatt 
arbeidsevne, mottaker av overgangsstønad, mottaker av 
rehabiliteringspenger eller mottaker av tidsbegrenset  
uførepensjon i løpet av 2009. Undersøkelsen ble  
gjennomført i sommermånedene 2010, dvs. ½ til 1 ½ år 
etter at personene hadde avgang fra Nav.  9 465 personer 
fikk tilsendt spørreskjema. 3 439 personer besvarte. Dette 
gir en svarprosent på 36 prosent. Med utgangspunkt i 
populasjonen er det beregnet vekter for respondentene 
basert på kjønn og aldersgrupper, samt hvilken status de 
hadde ved avgang fra Nav. Et problem med utvalgs‑ 
undersøkelser er uobserverbare kjennetegn som motiva‑
sjon. Det er rimelig å anta at utvalget er skjevt i forhold til 
slike kjennetegn, men det er det ikke mulig å kontrollere.
 For å analysere datamaterialet er det gjort frekvens‑ 
analyser. vi har også benyttet logistisk regresjon for å 
kunne kontrollere for de ulike forklaringsvariablene vi har 
sett på. ved hjelp av logistisk regresjon kan vi også 
beregne sannsynligheter for at en hendelse skal inntreffe 
for personer med bestemte observerbare egenskaper, 
basert på observerte sammenhenger i datamaterialet. 
Resultatene som presenteres i artikkelen er statistisk  
signifikante ved et signifikansnivå på 5 prosent, med  
mindre noe annet er spesifisert.

Personer	med	nedsatt	arbeidsevne	 
–	innføring	av	arbeidsavklaringspenger
Fra 1. mars 2010 ble det innført en ny midlertidig stønad i 
Norge som erstatter yrkesrettet attføring, rehabiliterings‑
penger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden 
kalles arbeidsavklaringspenger (aaP), og er en forenk‑
ling og effektivisering av de tidligere inntektssikringsord‑
ningene. Personer med minst 50 prosent nedsatt arbeids‑
evne kan få aaP. I denne artikkelen omtaler vi brukere 
som har mottatt en av de helserelaterte ytelsene som  
“tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne”. Denne  
gruppen omfatter også personer med nedsatt arbeidsevne 
som ikke har rett til aaP, slik som for eksempel deltakere 
i Kvalifiseringsprogrammet.

STor	forSKJELL	I	oVErgANg	TIL	ArBEId	
mELLom	ULIKE	BrUKErgrUPPEr	

andelen tidligere Nav‑brukere som kommer over i arbeid 
eller en annen form for aktivitet, er en sentral indikator for 
å måle oppfølgingsarbeidet i Nav. Imidlertid er mulighe‑
ten for overgang til arbeid eller annen aktivitet avhengig 
av utgangspunktet den enkelte bruker har. Blant personer 

med nedsatt arbeidsevne vil det for eksempel være en god 
del personer som har behov for helsemessig eller yrkes‑
messig rehabilitering før de kan gå over i arbeid.
 Sommeren 2010 svarte totalt 55 prosent av brukerne 
som hadde sluttet å registrere seg hos Nav i løpet av 2009 
at de var kommet i arbeid, mens sju prosent oppga at de 
var i gang med utdanning.

Tidligere	arbeidssøkere	har	hyppigst	 
overgang	til	jobb
Nærmere to av tre personer som sluttet å registrere seg hos 
Nav i 2009 var arbeidssøkere. I gruppen av tidligere 
arbeidssøkere er nærmere seks av ti menn, og drøyt sju av 
ti er mellom 20 og 44 år, mens gjennomsnittsalderen er 
knappe 35 år. 18 prosent hadde vært registrert som arbeids‑
søkere i mindre enn fire uker, mens 29 prosent hadde vært 
registrert som arbeidssøkere i et halvt år eller mer. De som 
sluttet å registrere seg som arbeidssøkere hos Nav i 2009 
hadde en gjennomsnittlig arbeidssøkervarighet på snaut 26 
uker.
 66 prosent av tidligere arbeidssøkere i vår undersøkelse 
svarte at de var kommet i arbeid, mens 7 prosent oppga at 
de var i gang med utdanning (se figur 1). Andelen som 
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7 %

5 %

11 %

6 %
1 % 4 %

Arbeid

Skole, utdanning eller kurs

Arbeidsledig/permittert

Alders-/førtids-/uførepensjon

Annet, inkl. verneplikt

Omsorg barn/hjemmeværende/foreldrepermisjon

Langvarig sykmeldt/arbeidsavklaringspenger

Figur 1: 
“Hvilken	hovedaktivitet	hadde	du	sist	uke?”	
Svar	fra	tidligere	arbeidssøkere	(N	=	2	170).

Kilde: NAV
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oppgir å ha kommet i arbeid er noe høyere enn det som 
framgår av overgangsstatistikken, som viser at 60 prosent 
var i et arbeidstakerforhold et halvt år etter at de hadde 
avgang fra NAV. Dette forklares i stor grad ved at en del av 
de som svarer har startet egen virksomhet. Dette fanges 
ikke opp i NAVs registerbaserte statistikker.
 Av tidligere arbeidssøkere som er kommet i arbeid  
oppgir nærmere ni av ti at de kun er arbeidstakere. Knapt 
4 prosent oppgir at de kun er selvstendig næringsdrivende, 
og knappe 7 prosent oppgir at de kombinerer selvstendig 
virksomhet med et arbeidstakerforhold.
  Som  vi  kan  se  av  figur  1,  har  11  prosent  av  arbeids‑ 
søkerne blitt arbeidsledige eller permitterte igjen på svar‑
tidspunktet. I tillegg oppgir 6 prosent at de er langvarig 
sykmeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger, mens 5 
prosent oppgir at de er hjemmeværende eller har omsorg 
for barn.

// Tidligere NAV-brukere - hva gjør de nå? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010

Drøyt fire av ti er tilbake med helserelatert 
ytelse fra NAV

Knapt en av tre brukere som sluttet å registrere seg hos 
NAV i 2009 mottok en midlertidig helserelatert ytelse, 
enten  rehabiliteringspenger,  attføringspenger  eller  tids‑ 
begrenset uførestønad, eller var registrert hos NAV med 
nedsatt arbeidsevne. I denne gruppen av tidligere brukere 
er nærmere seks av ti kvinner, og gjennomsnittsalderen er 
44 år, altså nesten ti år høyere enn i gruppen av tidligere 
arbeidssøkere. Blant tidligere brukere med nedsatt arbeids‑
evne er det også en høyere andel som bare har grunnskole‑
utdanning, og en mindre andel som er født i utlandet.
 36 prosent av personene som tidligere var registrert med 
nedsatt arbeidsevne hos NAV, oppgir at de har kommet i 
arbeid sommeren 2010 (se figur 2), mens 6 prosent oppgir 
at de er i gang med utdanning. Det er altså en betydelig 
lavere andel i denne gruppen som har kommet i arbeid 
sammenlignet med de tidligere arbeidssøkerne, mens 
andelen som er i utdanning er nesten den samme. Av de 
som har kommet i jobb oppgir drøyt ni av ti at de kun er 
arbeidstakere, i overkant av 5 prosent oppgir at de kun er 
selvstendig næringsdrivende, mens 4 prosent kombinerer 
selvstendig virksomhet med et arbeidstakerforhold.
  Som vi kan se av figur 2, oppgir flere enn en av fire i 
denne gruppen at de på svartidspunktet er langvarig  
sykmeldt eller mottar AAP, mens 16 prosent har gått over 
på uførepensjon Videre oppgir 3 prosent at de er arbeids‑ 
ledige eller permitterte, og 3 prosent oppgir å ha gått av 
med alders‑ eller førtidspensjon.

HVA gjør De tiDligere ArbeiDssøkerNe?

66 prosent av alle tidligere arbeidssøkere oppgir at de har 
kommet i arbeid sommeren 2010, men innad i gruppen av 
arbeidssøkere er det store forskjeller. Figur 3 viser andelen 
som  har  overgang  til  arbeid,  utdanning,  ny  ledighets‑ 
periode osv. blant hhv. menn og kvinner, personer i ulike 
aldersgrupper, personer med ulikt utdanningsnivå samt 
personer som er født i og utenfor Norge.

Menn er oftere blitt ledige på nytt, mens 
kvinner oftere er hjemme med barn
Som vi kan se av figur 3, er det en noe større andel menn 
enn kvinner som har kommet over i arbeid, og selv om vi 
kontrollerer  for  alder,  utdanningsnivå  og  innvandrer‑ 
bakgrunn er sannsynligheten for å være i arbeid høyere for 
menn enn for kvinner. Flere kvinner enn menn oppgir å ha 
begynt i utdanning, men forskjellen er for liten til å være 
statistisk signifikant.  
 Blant de som ikke er i arbeid eller utdanning er det tyde‑
lige kjønnsforskjeller i hva de oppgir som hovedaktivitet. 

Arbeid
Skole, utdanning eller kurs

Arbeidsledig/permittert

Uførepensjon

Annet

Alders-/førtidspensjon

Omsorg barn/hjemmeværende/foreldrepermisjon

Langvarig sykmeldt/arbeidsavklaringspenger

36 %

6 %

3 %
3 %

27 %

16 %

3 %
5 %

Figur 2: 
“Hvilken hovedaktivitet hadde du sist uke?” svar 
fra tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne.  
(N = 1 095).

Kilde: NAV
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Tidligere	 arbeidssøkeres	 hovedaktivitet,	 etter	
utvalgte	kjennetegn.

Kilde: NAV

Den største forskjellen ser vi i andelen som svarer at de har 
omsorg for barn. Mens 10 prosent av kvinnene oppgir som 
hovedaktivitet at de er hjemmeværende og/eller har 
omsorg for barn, gjelder dette bare 1 prosent av mennene. 
For kvinner i aldersgruppen 20–29 år som har yrkesfaglig 
utdanning fra videregående skole og er født i Norge, er 
sannsynligheten for å være hjemme med barn 17 prosent, 
mens tilsvarende sannsynlighet for menn med de samme 
kjennetegnene er 1 prosent. av de som har omsorg for 
barn, oppgir nærmere to av fem at de mottar foreldre‑ 
penger, hvilket gjerne betyr at de har et midlertidig fravær 
fra jobben, og bør regnes som å verre i arbeid. For å ha rett 
til foreldrepenger må man ha vært i arbeid i seks av de ti 
siste månedene før fødsel. Dersom vi regner med disse 
blant de som er i arbeid, øker andelen kvinner som har 
kommet i arbeid fra 63 til 67 prosent.
 Det er også en viss kjønnsforskjell når det gjelder ande‑
len som oppgir at de har blitt arbeidsledige eller permit‑
terte igjen. 13 prosent av mennene og 9 prosent av kvin‑
nene oppgir dette. Sannsynligheten for å bli arbeidsledig/
permittert på nytt er høyest for menn, selv når vi kontrol‑
lerer for andre kjennetegn som alder, utdanningsnivå og 
innvandrerbakgrunn. Dette har nok sammenheng med at 
menn oftere jobber i konkurranseutsatte næringer, slik som 
industrien og bygge‑ og anleggsnæringen, der arbeids‑ 
ledigheten fortsatt er høyere enn i andre næringer. Kjønn 
ser ikke ut til å ha noen betydning for sannsynligheten for 
å være langvarig sykmeldt eller motta aaP.

En	av	fire	arbeidssøkere	under	20	år	har	gått	
over	i	utdanning

For arbeidssøkere under 20 år kan målet i vel så stor grad 
være å komme over i utdanning som å komme i jobb. Som 
vi kan se av figur 3, oppgir nesten én av fire i alderen 
16–19 år at de har gått over i utdanning etter at de forlot 
Nav. Samlet sett går drøyt 60 prosent i denne aldersgruppen 
over i arbeid/utdanning (se figur 3). 15 prosent, en høyere 
andel enn i noen av de andre aldersgruppene, oppgir at de 
er arbeidsledige igjen. Halvparten av 16–19‑åringene har 
ikke fullført videregående, noe som kan bidra til å forklare 
hvorfor de i større grad er blitt arbeidsledige igjen.
 alder har betydning for overgang til arbeid, og sannsyn‑
ligheten øker med alder. Mens 61 prosent av de mellom 20 
og 29 år svarer at de er i jobb, gjelder dette 71 prosent av 
de som er mellom 30 og 44 år og 74 prosent av de som er 
mellom 45 og 59 år. Når vi kontrollerer for kjønn, utdan‑
ningsnivå og innvandrerbakgrunn er det fortsatt en tydelig 
sammenheng mellom alder og overgang til arbeid. 
 Blant personer som er 60 år eller eldre, svarer 57  
prosent at de er i jobb. Det er i denne aldersgruppen vi  
finner den høyeste andelen som er ute av arbeidslivet igjen 
som følge av helseproblemer. 8 prosent er langvarig syk‑
meldt eller mottar aaP, mens 7 prosent har gått av med 
uførepensjon. I tillegg oppgir 14 prosent at de har gått av 
med alders‑ eller førtidspensjon og 11 prosent at de er inne 
i en ny periode som arbeidsledige.

Tre	av	fire	med	høyere	utdanning	har	 
kommet	i	arbeid
Undersøkelsen bekrefter at det er en sterk sammenheng 
mellom utdanningsnivå og overgang til arbeid. Mens 75 
prosent av de tidligere arbeidssøkerne som har utdanning 
på høyskole‑ eller universitetsnivå var i jobb på undersø‑
kelsestidspunktet, gjaldt dette bare 57 prosent av de som 
kun har fullført grunnskole og 66 prosent av de med vide‑
regående skole (se figur 3).2 Når vi kontrollerer for betyd‑
ningen av kjønn, alder og innvandrerbakgrunn, bekrefter 
dette at sannsynligheten for å komme i arbeid øker med 
utdanning. Samtidig er sannsynligheten for å bli arbeids‑ 
ledig eller permittert på nytt høyest for de som ikke har 
utdanning utover videregående skole.  
 Tidligere arbeidssøkere som har fullført allmennfaglig 
videregående skole har sterkest tilbøyelighet til å gå over i 
utdanning, tett fulgt av de som kun har grunnskole. Dette 
er naturlig da det vil være personer i denne gruppen som i 
størst grad vil ha behov for ytterligere kvalifisering for å 
komme i jobb. De som kun har grunnskoleutdanning har 

Merknad: Når det gjelder utdanningskategoriene er andelene beregnet ut fra 
antall tidligere arbeidssøkere som ikke har gått over på uførepensjon. Dette 
utgjør 99 prosent av populasjonen.

2 De som har gått over på uførepensjon er utelatt fra nevneren.
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også sterkere tilbøyelighet enn andre utdanningsgrupper 
til å være langvarig sykmeldte eller motta aaP.

Innvandrere	er	oftere	i	kurs/utdanning	og	
mottar	sjeldnere	helserelaterte	ytelser
andelen tidligere arbeidssøkere som angir arbeid som 
hovedaktivitet er noe lavere blant de som er født utenfor 
Norge. Her er det imidlertid store forskjeller mellom inn‑
vandrere fra ulike deler av verden, og personer født i euro‑
peiske land har den høyeste andelen som oppgir å ha  
kommet i jobb.
 andelen som har begynt på skole, utdanning eller kurs 
er høyest blant personer født utenfor Norge, og her er det 
personer født i afrika og asia som særlig trekker opp  
gjennomsnittet. Når vi kontrollerer for kjønn, alder og 
utdanningsnivå blir forskjellen enda tydeligere. Når vi 
sjekker disse personene opp mot inntektskilder, ser vi at en 
av fem mottar stønad. Disse er mest sannsynlig deltakere i 
kvalifiseringstiltak i regi av NAV (se faktabokser om  
henholdsvis individstønad, dagpenger og arbeids‑ 
avklaringspenger). Dette gjelder 17 prosent av personer 
født i Norge og 26 prosent av de som er født i utlandet og 
som oppgir at de har begynt på utdanning/kurs.
 Tidligere arbeidssøkere født utenfor Norge er i noe 
større grad enn norskfødte hjemmeværende eller har 
omsorg for barn. I begge grupper gjelder dette i hovedsak 
kvinner. Imidlertid oppgir tidligere arbeidssøkere som er 
født i utlandet i mindre grad at de er langvarig  
sykmeldte eller mottar aaP. Selv om vi kontrollerer for 
betydningen av kjønn, alder og utdanning, er sannsynlig‑
heten for å være langvarig sykmeldt eller motta aaP  
høyest for personer som er født i Norge.

HVA	HAr	SKJEdd	mEd	dE	Som	TIdLIgErE	
moTToK	EN	HELSErELATErT	yTELSE?

Som vi har beskrevet tidligere, er gruppen av personer som 
hadde nedsatt arbeidsevne på mange måter forskjellig fra 
gruppen av tidligere arbeidssøkere. Dette kommer godt til 
syne når vi ser på hva de oppgir som sine hovedaktiviteter 
sommeren 2010. Mens bare 6 prosent av arbeidssøkerne 
oppgir at de er langvarig sykmeldt eller mottar aaP,  
gjelder dette hele 27 prosent av de som i 2009 var  
registrert hos Nav med nedsatt arbeidsevne. Imidlertid 
oppgir også 42 prosent av gruppen at de har kommet i 
arbeid eller er under utdanning. Også her ser vi at tilpas‑
ningene til arbeidsmarkedet påvirkes av faktorer som 
kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn (Se figur 4).
 For de fleste grupper av tidligere brukere med nedsatt 
arbeidsevne er tendensen den samme som blant tidligere 
arbeidssøkere, bortsett fra at en større andel oppgir at de er 
langvarig sykmeldt, eller mottar aaP eller har gått over på 

// Tidligere NAv-brukere - hva gjør de nå? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010

Individstønad
Individstønad er en samlebetegnelse for alle stønader til 
deltakere på arbeidsmarkedstiltak som skal sikre livs‑ 
opphold og dekke bestemte utgifter i forbindelse med 
gjennomføring av tiltaket. Stønaden kan gis til personer 
som deltar på blant annet avklaring, arbeidsrettet  
rehabilitering, arbeidspraksis, oppfølging, arbeid med 
bistand og arbeidsmarkedsopplæring (AMO). Tiltaks‑ 
deltakeren kan motta individstønad så lenge tiltaket eller 
utdanningen varer.

dagpenger
Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt, 
og skal bidra til at arbeidsløse har en inntektssikring mens 
de søker arbeid, samt redusere arbeidstakeres tap av  
inntekt ved permittering. Dagpenger kan utbetales til  
personer som har fått redusert arbeidstiden med minst 50 
prosent, har hatt en viss arbeidsinntekt de siste tre årene, 
er reelle registrerte arbeidssøkere og bor eller oppholder 
seg i landet. Personer som er under utdanning eller opp‑ 
læring har som hovedregel ikke rett til dagpenger, men det 
finnes visse unntak som kan godkjennes. Dette gjelder 
aMO kurs/‑ tiltak i regi av eller i samarbeid med Nav, og 
under bestemte vilkår ordinær utdanning.
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Figur 4: 
Hovedaktivitet	blant	tidligere	brukere	med	
nedsatt	arbeidsevne,	etter	utvalgte	kjennetegn.

Kilde: NAV

Merknad: Når det gjelder utdanningskategoriene er andelene beregnet ut fra 
antall tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne som ikke har gått over på 
uførepensjon. Dette utgjør 84 prosent av populasjonen.



31

uførepensjon (se figur 4).  Dette er ikke overraskende, da 
deres forrige kontakt med NAV også var på grunn av  
redusert arbeidsevne. Noen flere kvinner enn menn oppgir 
å ha kommet i arbeid eller over i utdanning, men denne  
forskjellen er ikke statistisk signifikant når det kontrolleres 
for alder, utdanning og land‑bakgrunn. Noen flere menn 
enn kvinner oppgir å ha gått over i arbeidsledighet (hhv 6 
og 2 %).

Nærmere halvparten av de over 60 gikk over 
på uførepensjon
Som for tidligere arbeidssøkere, er sannsynligheten for å 
ha gått over i utdanning høyest i aldersgruppen 16–29 år. 
Sannsynligheten for å være arbeidsledig/permittert igjen 
er også høyest for de under 30 år, mens sannsynligheten 
for å være hjemmeværende og/eller ha omsorg for barn er 
høyest i aldersgruppen 20–44 år. 
 Andelen som har gått over på uførepensjon øker med 
alder. Blant personer som er 60 år eller eldre er andelen 
hele 45 prosent.
 Andelen som har gått over i arbeid er høyest blant  
personer i aldersgruppene 30‑44 år og 45–59 år. 

Personer med høyere utdanning er oftere i 
arbeid og mottar sjeldnere helseytelser

På samme måte som for arbeidssøkerne, ser vi en sterk 
sammenheng mellom utdanningsnivået og hovedaktivite‑
ten de tidligere brukerne med nedsatt arbeidsevne oppgir. 
For eksempel oppgir 64 prosent av de som har utdanning 
på høyskole‑ eller universitetsnivå at de er i jobb på under‑
søkelsestidspunktet, mens dette bare gjelder 29 prosent av 
de som kun har fullført grunnskole (se figur 4).3 Totalt 6 
prosent har begynt i utdanning, og her er det en overvekt 
av personer som har allmennfaglig videregående skole 
som høyeste fullførte utdanningsnivå. Personer som kun 
har grunnskoleutdanning oppgir i størst grad at de er lang‑
varig sykmeldte eller mottar AAP. 
 Når det gjelder sannsynligheten for å være arbeidsledig 
eller permittert, fordeler denne seg noe annerledes med 
hensyn til utdanningsnivå enn det som var tilfelle for de 
tidligere arbeidssøkerne. Når vi kontrollerer for betydnin‑
gen av kjønn, alder og innvandrerbakgrunn, finner vi at de 
som har fagbrev har lavest sannsynlighet for å være 
arbeidsledig eller permittert, mens de som ikke har fullført 
videregående skole har høyest sannsynlighet for dette. Til 
sammenligning har vi sett at fagbrev øker sannsynligheten 
for en ny arbeidssøkerperiode blant tidligere arbeids‑ 

søkere. Årsaken til denne forskjellen ligger trolig i at det 
blant de tidligere arbeidssøkerne med fagbrev er en over‑
vekt av menn, mens det blant tidligere brukere med nedsatt 
arbeidsevne er en overvekt av kvinner. En større andel 
menn har bakgrunn fra bygg og anlegg og industri, mens 
en større andel kvinner har bakgrunn fra helse‑ og sosiale 
tjenester.

Innvandrere med nedsatt arbeidsevne sliter 
mer med å komme i arbeid
På samme måte som blant tidligere arbeidssøkere, er det 
en høyere andel av norskfødte enn utenlandsfødte som 
angir arbeid som hovedaktivitet. Også her er det imidlertid 
store forskjeller mellom innvandrere fra ulike deler av  
verden. Andelen som har kommet i jobb er lavest blant 
innvandrere fra asiatiske land, og høyest blant innvandrere 
fra europeiske land. Andelen som er kommet over i arbeid 
er høyest blant de som er født i Norge (se figur 4). Selv om 
vi tar hensyn til betydningen av kjønn, alder og  
utdanningsnivå, er sannsynligheten for å komme i arbeid 
høyest for personer som er født i Norge.
 Andelen som har begynt i kurs/utdanning er høyest 
blant innvandrere. Gruppen av innvandrere er imidlertid så 
liten at forskjellen knapt er statistisk signifikant, og  
forskjellen forsvinner helt når vi kontrollerer for kjønn, 
alder og utdanningsnivå. Tre av fire som oppgir at deres 
hovedaktivitet er skole, utdanning eller kurs, mottar 
arbeidsavklaringspenger, hvilket innebærer at disse mest 
sannsynlig er deltakere på kurs i regi av NAV.

Fast eller mIdlertIdIg tIlsettINg?

67 prosent av de tidligere arbeidssøkerne som er kommet 
tilbake i arbeid oppgir at de har fått fast stilling, mens dette 
gjelder 81 prosent av tidligere brukere med nedsatt arbeids‑
evne (se figur 5). Dersom alt annet er likt (kjønn, alder, 
utdanningsnivå, innvandrerbakgrunn og sektor), er sann‑
synligheten for å få fast stilling betydelig høyere for en 
tidligere bruker med nedsatt arbeidsevne enn for en tidli‑
gere arbeidssøker. Årsaken til dette kan ligge i at tidligere 
brukere med nedsatt arbeidsevne som har kommet i jobb 
er en mer positivt selektert gruppe enn de tidligere arbeids‑
søkerne som har kommet i jobb, blant annet at de i snitt er 
høyere utdannet og at flere av dem har deltatt i kvalifise‑
ringstiltak i regi av NAV.

Kvinnelige arbeidssøkere får oftere  
midlertidige stillinger
Særlig blant tidligere arbeidssøkere finner vi nokså store 
forskjeller mellom kvinner og menn. Mens 76 prosent av 
mennene som var kommet i jobb hadde fått en fast stilling, 

3 De som har gått over på uførepensjon er utelatt fra nevneren.
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gjaldt dette kun 56 prosent av kvinnene. Selv om vi  
kontrollerer for betydningen av sektortilhørighet, utdan‑
ningsnivå, osv, har menn betydelig høyere sannsynlighet 
enn kvinner for å ha fått fast stilling. Kjønnsforskjellen blir 
imidlertid nesten borte dersom vi tar hensyn til hvilke 
næringer de ulike personene jobber i. arbeidsmarkedet er 
sterkt kjønnsdelt, og de kvinnedominerte næringene er i 
større grad preget av midlertidige ansettelser. En overvekt 
av kvinnene som sluttet å registrere seg som arbeidssøkere 
i 2009 har fått jobb innen helse‑ og sosialtjenester, under‑
visning, offentlig forvaltning eller andre sosiale og person‑
lige tjenester. Dette er næringene hvor det er lavest sann‑
synlighet for å få fast stilling. Sannsynligheten for å ha fått 
fast stilling er høyest for de som er blitt ansatt i bygge‑ og 
anleggsbransjen og innen industri, olje‑ og gassutvinning 
og kraft‑ og vannforsyning, der en overvekt av mennene 
har fått jobb.
 Blant tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne er det 
ingen signifikant kjønnsforskjell med hensyn til  
sannsynlighet for å være i fast stilling.

Sannsynligheten	for	å	få	fast	stilling	øker	
med	alder
andelen som oppgir at de har fast stilling øker med alder. 
Blant tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne oppgir 55 
prosent av de tidligere brukerne under 30 år at de har fast 
stilling, mens andelene er henholdsvis 77 og 89 prosent i 
aldersgruppene 30–44 år og 45–59 år. Selv om vi kontrol‑
lerer for kjønn, utdanningsnivå og sektor, ser vi at alder 
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Figur 5: 
Andelen	 som	 har	 fast	 stilling	 blant	 tidligere	
arbeidssøkere	og	personer	med	nedsatt	arbeids-
evne	som	har	kommet	i	arbeid.

Kilde: NAV

har stor betydning. Sannsynligheten for å fast stilling øker 
for hver aldersgruppe til og med 45–59 år.4 
 Også blant tidligere arbeidssøkere er det en sterk sam‑
menheng mellom alder og sannsynligheten for å få fast 
stilling. Blant tidligere arbeidssøkere som er under 20 år 
oppgir bare 41 prosent at de har fast stilling, men andelen 
øker jevnt med alder, og for gruppen 45–59 år er det 75 
prosent som har fast stilling. Når vi tar hensyn til andre 
faktorer som kjønn, utdanningsnivå, sektor‑ og nærings‑ 
tilknytning er forskjellene mellom aldersgruppene som har 
passert 30 år imidlertid ikke statistisk signifikante.

yrkesutdanning	gir	oftere	fast	jobb
Blant tidligere arbeidssøkere ser vi at andelen som har gått 
over i fast stilling faktisk er lavest blant de som har høyest 
utdanning (se figur 5). Blant de som har mer enn fire års 
høyere utdanning og har kommet i jobb, oppgir bare 49 
prosent at jobben er fast. Til sammenligning er 74 prosent 
av de som har yrkesfaglig videregående skole i fast jobb. 
Hovedårsaken til dette er nok at personer med yrkesfaglig 
videregående i større grad får jobb i for eksempel bygge‑ 
og anleggsbransjen og innen industri, olje‑ og gassutvin‑
ning og kraft‑ og vannforsyning, der faste stillinger er mer 
vanlig, mens personer med høyere utdanning ofte får jobb 
i offentlig forvaltning og undervisning, hvor bruk av mid‑
lertidige tilsettinger er langt vanligere.
 Blant tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne er det 
ingen statistisk signifikant sammenheng mellom utdan‑
ningsnivå og andelen som har fått fast jobb.

Personer	født	i	Afrika	får	oftere	midlertidige	
tilsettinger
Både blant tidligere arbeidssøkere og tidligere brukere 
med nedsatt arbeidsevne ser vi at andelen med fast jobb er 
høyere blant de som er født i Norge enn blant innvandrere. 
Forskjellene er imidlertid ikke statistisk signifikante, og 
bildet blir noe mer nyansert dersom vi deler inn innvan‑
drerne etter hvilken verdensdel de kommer fra. vi ser da at 
spesielt tidligere arbeidssøkere som er født i afrika skiller 
seg ut ved at bare 43 prosent har fått fast stilling. Innvan‑
drerne som kommer fra afrika har i større grad enn andre 
innvandrere kommet til Norge på grunn av flukt, mens inn‑
vandrere fra Europa oftest har kommet på grunn av arbeid. 
Dette gjør disse gruppene vesentlig forskjellige. Også når 
vi kontrollerer for betydningen av utdanningsnivå, sektor, 
næring etc., finner vi at det å være født i et afrikansk land i 

4  Det er svært få personer under 20 år som har vært registrert med nedsatt ar‑
beidsevne, derfor ser vi ikke på denne aldersgruppen alene, men slår dem 
sammen med alderskategorien 20–29 år.
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Figur 6: 
Andel	 som	 jobber	 henholdsvis	 heltid	 og	 deltid	
blant	 tidligere	arbeidssøkere	som	har	kommet	 i	
arbeid.

Figur 7: 
Andel	 som	 jobber	 henholdsvis	 heltid	 og	 deltid	
blant	personer	som	har	hatt	nedsatt	arbeidsevne	
og	kommet	i	arbeid.
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seg selv minsker sannsynligheten for å få fast stilling. 
Dette gjelder imidlertid kun blant tidligere arbeidssøkere.

HELTId	ELLEr	dELTId?

68 prosent av de tidligere arbeidssøkerne oppgir at de er 
kommet i heltidsarbeid på undersøkelsestidspunktet, mens 
24 prosent jobber 20‑36 timer per uke og 8 prosent jobber 
mindre enn 20 timer per uke (se figur 6). Tidligere brukere 
med nedsatt arbeidsevne viser et motsatt bilde. Her er 39 
prosent i heltidsstillinger, mens 61 prosent jobber deltid 
(se figur 7). At andelen som har deltidsstillinger er høyere 
i den siste gruppen er ikke overraskende all den tid disse 
personene har stått utenfor arbeidslivet på grunn av helse‑
problemer, og det er rimelig å anta at mange av dem ikke 
har 100 prosent arbeidsevne.

Store	forskjeller	mellom	menn	og	kvinner
Som i den yrkesaktive befolkningen for øvrig, oppgir 
kvinnene i denne undersøkelsen oftere at de jobber deltid 
enn mennene. Halvparten av kvinnene som i 2009 sto som 
arbeidssøkere hos Nav og som har kommet i arbeid,  
jobber deltid. Til sammenligning gjelder dette 20 prosent 
av mennene. Forskjellen mellom menn og kvinner er den 
samme når vi ser på tidligere brukere med nedsatt arbeids‑
evne. Blant disse har 70 prosent av kvinnene og 40 prosent 
av mennene deltidsstillinger. Når vi kontrollerer for utdan‑
ningsnivå, landbakgrunn og alder finner vi at kvinner har 
langt høyere sannsynlighet enn menn for å være i deltids‑
arbeid.

 Deltidsarbeid er langt vanligere i offentlig enn i privat 
sektor, samt i enkelte næringer. Kvinnene i undersøkelsen 
har i større grad enn mennene fått jobb i offentlig sektor og 
i næringer hvor det ofte benyttes deltidsstillinger. Når vi 
kontrollerer for betydningen av sektor‑ og næringstilknyt‑
ning, forsvinner en god del av de observerte kjønns‑ 
forskjellene, hvilket innebærer at en god del av  
forskjellene mellom menn og kvinner er en konsekvens av 
at menn og kvinner jobber i ulike sektorer og næringer. 
Det er altså ikke bare en konsekvens av at kvinner har 
større tilbøyelighet til å velge deltidsarbeid. 

flere	med	deltidsstillinger	i	offentlig	sektor
Sannsynligheten for å ha heltidsarbeid er høyest for perso‑
ner i aldersgruppen 30–44 år, for menn, og for de som har 
fått jobb i privat næringsliv. Mens 56 prosent av de som 
har fått jobb i offentlig sektor har kommet inn i deltidsstil‑
linger, gjelder dette 35 prosent av de som har fått jobb i 
privat sektor. andelene med deltidsarbeid er høyest innen 
for helse‑ og sosialnæringen og undervisning, hvor hen‑
holdsvis 68 og 59 prosent har fått jobb i deltidsstillinger.
 Vi finner også at det er en sterk samvariasjon mellom det 
å jobbe deltid og det å ha en midlertidig stilling. Dette 
innebærer at mange av de som er i deltidsstillinger også 
har en løsere tilknytning til arbeidslivet ved at stillingene i 
tillegg er midlertidige.
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Eldre	med	nedsatt	arbeidsevne	går	oftere	
over	i	deltidsstillinger
Blant tidligere arbeidssøkere er det ingen statistisk signifi‑
kante forskjeller i arbeidstid mellom de ulike alders‑ 
gruppene, når vi kontrollerer for de øvrige variablene. Når 
vi ser på de som tidligere hadde nedsatt arbeidsevne ser vi 
derimot at det er en vesentlig større andel i de høyere 
aldersgruppene som jobber deltid. Dette kan indikere at 
flere i de eldre aldersgruppene har varig nedsatt arbeids‑
evne og utnytter sin restarbeidsevne i en deltidsstilling.

Tidligere	arbeidssøkere	fra	Asia	og	Afrika	er	
oftere	i	deltidsstillinger
Figur 6 viser at det er en forskjell mellom tidligere arbeids‑
søkere som er født henholdsvis i og utenfor Norge. Mens 
70 prosent av norskfødte som er kommet i jobb oppgir å 
være i en heltidsstilling, er det 62 prosent av de som har 
innvandret som oppgir det samme. Når vi kontrollerer for 
de øvrige variablene, ser vi at sannsynligheten for å komme 
i deltidsarbeid er høyest for personer som har innvandret 
fra asia og afrika. Innvandrere fra andre europeiske land 
har høyere sannsynlighet for å få heltidsstillinger enn  
personer født i Norge.

omfANgET	AV	UfrIVILLIg	dELTId

Fra figurene 8 og 9 ser vi at tidligere arbeidssøkere i langt 
større grad jobber ufrivillig deltid enn personer med ned‑
satt arbeidsevne. Dette har nok sin naturlige forklaring i at 
dette er to helt ulike grupper og at tidligere brukere med 
nedsatt arbeidsevne er tilbake i jobb i den grad arbeids‑ 
evnen tillater det, og derfor ikke ønsker mer arbeid.

mange	tidligere	arbeidssøkere	ønsker	å	
jobbe	mer
75 prosent av de tidligere arbeidssøkerne som har fått en 
deltidsjobb ønsker å jobbe mer enn de gjør i dag (se figur 
8). Mer enn tre fjerdedeler av disse ønsker seg fulltids‑ 
arbeid, mens resten ønsker lengre arbeidstid enn de har i 
dag, dog ikke fulltid. Som vi ser av figur 8, er det noen 
ulikheter mellom de deltidsarbeidende som ønsker og ikke 
ønsker å utvide arbeidstiden sin. Når det gjelder alder er 
ikke variasjonene så store, med unntak av at de over 60 år 
i nokså liten grad ønsker lengre arbeidstid. Ei heller når vi 
ser på utdanningsnivå er det store forskjeller i andelene 
som ønsker å jobbe mer. De store forskjellene ser ut til å 
være mellom kvinner og menn, mellom personer født i og 
utenfor Norge, og personer som er i fast og midlertidig 
jobb.
 Flere kvinner enn menn jobber deltid, men det er en 
større andel av de deltidsarbeidende mennene som ønsker 
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Figur 8: 
“dersom	 du	 jobber	 deltid,	 ønsker	 du	 å	 jobbe	
mer?”	Tidligere	arbeidssøkere	som	har	kommet	i	
arbeid	og	jobber	deltid	(N	=	352).

Kilde: NAV

å utvide arbeidstiden sin. Mens 74 prosent av de deltids‑ 
arbeidende mennene oppgir at de ønsker seg en heltids‑ 
stilling, gjelder dette 51 prosent av de deltidsarbeidende 
kvinnene. Kvinnene som jobber deltid ser altså i større 
grad enn mennene ut til å ha valgt dette frivillig.
 Når det gjelder fødeland, ser vi at ufrivillig deltids‑ 
arbeid er mest utbredt blant tidligere arbeidssøkere som er 
født i asia og afrika. Dette gjelder også når vi kontrollerer 
for andre kjennetegn som kjønn og utdanningsnivå. Dette 
er ikke så overraskende i og med at vi fant at sannsynlig‑
heten for å ha fått deltidsarbeid også var størst for disse 
gruppene.
 Det er noen forskjeller mellom offentlig og privat sektor 
med hensyn til hvor mange som jobber ufrivillig deltid. 
Mens 70 prosent av de tidligere arbeidssøkerne som hadde 
fått deltidsarbeid i privat sektor oppgir at de ønsker å 
utvide arbeidstiden sin, gjelder dette 80 prosent i offentlig 
sektor. Så i tillegg til at andelen som har deltidsarbeid er 
høyere i offentlig sektor enn i privat sektor, er også  
andelen med ufrivillig deltid noe høyere i denne sektoren.
 Det er også enkelte næringer som peker seg negativt ut 
når det gjelder ufrivillig deltid. I privat sektor er det i størst 
grad personer som har fått jobb innen varehandel, hotell‑ 
og restaurantnæringen (79 %) og transport og kommuni‑
kasjon (77 %) som melder at de ønsker å jobbe mer, mens 
det i offentlig sektor spesielt er ansatte innenfor undervis‑
ning (93 %) og helse‑ og sosiale tjenester (82 %) som 
ønsker å utvide arbeidstiden sin. Personer i midlertidige 
stillinger oppgir også oftere at de jobber ufrivillig deltid 
enn de som har fått en fast jobb.

// Tidligere NAv-brukere - hva gjør de nå? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Figur 9: 
“dersom	 du	 jobber	 deltid,	 ønsker	 du	 å	 jobbe	
mer?”	Personer	som	har	vært	registrert	hos	NAV	
med	 nedsatt	 arbeidsevne	 og	 som	 nå	 jobber	 
deltid	(N	=	243).

Figur 10: 
“Hvor	 relevant	 oppfatter	 du	 at	 jobben	 din	 er	 i	 
forhold	til	din	tidligere	yrkeserfaring?”	Andelene	
som	har	markert	4–6	på	skalaen.3

Kilde: NAV

Kilde: NAV

Ufrivillig	deltidsarbeid	blant	personer	som	
har	hatt	nedsatt	arbeidsevne

Blant tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne og som er 
i deltidsstillinger, ser vi at andelen som jobber ufrivillig 
deltid er langt lavere. Av figur 9 ser vi at 64 prosent oppgir 
at de ikke ønsker å jobbe mer. 36 prosent ønsker å jobbe 
mer enn de gjør i dag, og de fleste av disse finner vi i de 
yngste aldersgruppene. vi ser også her at de som har fått 
en midlertidig jobb i større grad oppgir at de jobber  
ufrivillig deltid.
 Ønsket om å utvide stillingen sin ser også ut til å øke 
med utdanningsnivå. De som i minst grad oppgir at de 
ønsker å jobbe mer er de som kun har grunnskole‑ 
utdanning. Dette har trolig sammenheng både med at 
denne gruppen har en noe høyere snittalder, og at jobbene 
som tilbys disse langt oftere er manuelle jobber som kan 
være vanskeligere å kombinere med en nedsatt arbeids‑
evne. Sammenhengen mellom utdanningsnivå og ufrivil‑
lig deltid er ikke statistisk signifikant når vi kontrollerer 
for andre kjennetegn ved personene. Det er de som har fått 
jobb innenfor næringene transport og kommunikasjon 
samt undervisning, som oftest ønsker å utvide arbeidstiden 
sin. I begge disse næringene oppgir 45 prosent av de  
deltidsansatte at de ønsker å jobbe mer.

HVor	rELEVANT	Er	JoBBEN	I	forHoLd	
TIL	JoBBøNSKE,	TIdLIgErE	yrKES- 
PrAKSIS	og	UTdANNINgSBAKgrUNN?

Navs registre kan gi svar på hvor mange tidligere brukere 
som går over i et arbeidstakerforhold, men sier ingenting 
om hvor relevant jobben er i forhold til jobbønske, utdan‑
ningsbakgrunn eller tidligere yrkeserfaring. De som har 
mottatt vårt spørreskjema og oppgitt at deres hoved‑ 
aktivitet sist uke var arbeid, ble derfor bedt om å vurdere 
hvor relevant jobben er når det gjelder disse forholdene. 
Svarene skulle gis på en skala fra 1 til 6, der 1 tilsvarer 
ikke relevant og 6 tilsvarer svært relevant.
 Når vi ser på tidligere arbeidssøkere og tidligere brukere 
med nedsatt arbeidsevne samlet, er det om lag 70 prosent 
av de som nå er i arbeid som plasserer seg på den positive 
siden av skalaen (4‑6) når de skal vurdere hvor relevant 
jobben deres er i forhold til tidligere yrkespraksis (se figur 
10). Noen flere (75 %) opplever jobben som relevant i  
forhold til jobbønsket de hadde da de søkte jobb (se figur 
11), mens andelen som oppgir at jobben er relevant i  
forhold til utdanningsbakgrunn er 59 prosent (se figur 12).
 Både Navs registre og denne undersøkelsen viser at det 
er langt færre med nedsatt arbeidsevne enn personer som 
har vært registrert som arbeidssøkere som kommer i jobb 
(se tabell 1, figur 1, og figur 2). Av de som har kommet i 
jobb ser vi imidlertid at tidligere brukere med nedsatt 

3  Personer under 20 år er utelatt fra figuren siden få av disse har tidligere 
arbeidserfaring.
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Figur 11: 
“Hvor	 relevant	 oppfatter	 du	 at	 jobben	 din	 er	 i	 
forhold	til	det	jobbønsket	du	hadde	da	du	søkte	
jobb?”	 Andelene	 som	 har	 markert	 4–6	 på	 ska-
laen.

Figur 12: 
“Hvor	relevant	oppfatter	du	jobben	din	i	forhold	
til	din	utdanningsbakgrunn?”	Andelene	som	har	
markert	4–6	på	skalaen.

Kilde: NAV
Kilde: NAV

arbeidsevne i større grad oppgir at jobben er relevant i  
forhold til jobbønske og utdanningsbakgrunn enn de som 
har vært arbeidssøkere. Selv om vi kontrollerer for betyd‑
ningen av kjønn, alder, utdanningsnivå, innvandrer‑ 
bakgrunn, ansettelsesvilkår og sektor, er sannsynligheten 
for å vurdere at jobben er relevant i forhold til jobbønske 
og utdanningsbakgrunn høyere blant tidligere brukere med 
nedsatt arbeidsevne. Dette har trolig sammenheng med at 
tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne som klarer å 
komme seg tilbake i jobb er en positivt selektert gruppe. 
Med dette menes at de oftere har kjennetegn som viser seg 
å ha positiv betydning for hvor relevant jobb de får, slik 
som høyere utdanningsnivå eller en sterk yrkestilhørighet. 
Når det gjelder jobbens relevans i forhold til tidligere 
yrkespraksis, er det ingen signifikant forskjell mellom 
gruppene.

Tidligere	arbeidsledige	menn	får	oftere	rele-
vante	jobber	i	forhold	til	yrkespraksis
Forskjellene mellom menn og kvinner arter seg ulikt, alt 
etter om de har vært registrert hos Nav som arbeidssøkere 
eller om de har vært i kontakt med Nav på grunn av helse‑ 
messige årsaker. Blant tidligere arbeidssøkere er menn 
mer fornøyd enn kvinner med matchen mellom jobben de 
har fått og tidligere yrkeserfaring. Selv om vi kontrollerer 
for både alder, utdanningsnivå og om jobben er heltid eller 
deltid, fast eller midlertidig, i offentlig eller privat sektor, 
har menn høyere sannsynlighet for å få en jobb de anser 

som relevant i forhold til yrkespraksis. Vi finner ingen 
kjønnsforskjell når det gjelder jobbens relevans i forhold 
til utdanningsbakgrunn og jobbønske for de tidligere 
arbeidssøkerne.
 Bildet er omvendt for de som tidligere var registrert 
med nedsatt arbeidsevne. Blant disse er det kvinnene som 
i størst grad anser jobben som relevant, både i forhold til 
utdanningsbakgrunn, yrkespraksis og jobbønske. Disse 
kjønnsforskjellene forsvinner imidlertid når vi kontrollerer 
for de øvrige kjennetegnene som er med i figurene.

Sannsynligheten	for	å	ha	fått	en	relevant	
jobb	øker	med	alder	
Personer under 30 år som har vært registrert hos Nav med 
nedsatt arbeideevne rapporterer i minst grad at jobben de 
har fått er relevant i forhold til utdanningsbakgrunn og tid‑
ligere yrkeserfaring (se figur 10 og figur 12). At det er en 
høyere andel i de yngre aldersgruppene som ikke synes 
nåværende jobb er relevant i forhold til utdanning og 
yrkespraksis er naturlig all den tid de har langt mindre 
yrkeserfaring å relatere jobben sin til, og mange ikke vil ha 
hatt anledning til å fullføre utdanning utover videregående 
skole. 
 For de tidligere arbeidssøkerne øker sannsynligheten 
for å komme i en jobb som er relevant i forhold til tidligere 
yrkespraksis med alder, mens aldersdimensjonen ikke ser 
ut til å ha noen betydning for hvor relevant jobben er i 
forhold til utdanningsbakgrunn. For tidligere brukere med 
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nedsatt arbeidsevne stiger jobbens relevans både i forhold 
til utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring med økende 
alder.

de	som	er	født	i	Norge	oppgir	oftere	å	ha	
fått	en	relevant	jobb	
Tidligere arbeidssøkere som er født i Norge oppgir i større 
grad at de har fått en jobb som er relevant i forhold til tid‑
ligere yrkeserfaring enn personer som er født utenfor 
Norge (se figur 10). Denne forskjellen er statistisk signifi‑
kant også når vi kontrollerer for de øvrige kjennetegnene, 
men gjelder ikke tidligere brukere med nedsatt arbeids‑
evne.
 arbeidssøkere som er født utenfor Norge oppgir også i 
mindre grad enn arbeidssøkere født i Norge at jobben er 
relevant i forhold til utdanningsbakgrunn (se figur 12). 
Denne sammenhengen er imidlertid ikke statistisk signifi‑
kant når vi kontrollerer for de øvrige kjennetegnene i  
figuren. Vi finner at de med aller lengst botid noe oftere 
rapporterer at jobben er relevant i forhold til utdannings‑
bakgrunn, samtidig som de med aller kortest botid ser ut til 
å være minst fornøyd, men heller ikke denne sammen‑ 
hengen er statistisk signifikant når vi kontrollerer for andre 
forhold.
 Av figur 11 ser vi at de som er født i Norge også i større 
grad er fornøyd med jobben i forhold til sitt jobbønske. 
Blant tidligere arbeidssøkere er forskjellen mellom de som 
er født i Norge og de som er født i utlandet signifikant selv 
om vi kontrollerer for betydningen av utdanningsnivå, 
kjønn og alder. Det er den ikke for de som tidligere var 
registrert hos Nav med nedsatt arbeidsevne. Dersom vi i 
tillegg kontrollerer for om jobben er heltid eller deltid, fast 
eller midlertidig, i offentlig eller privat sektor, forsvinner 
forskjellen mellom norskfødte og utenlandsfødte når det 
gjelder jobbens relevans i forhold til jobbønske.

Høy	utdanning	øker	sannsynligheten	for	å	få	
en	relevant	jobb
Høyt utdannede oppfatter oftere jobben sin som relevant i 
forhold til tidligere yrkeserfaring, mens personer som kun 
har grunnskoleutdanning i minst grad rapporterer det 
samme. Figur 11 viser at tidligere arbeidssøkere som ikke 
har fullført videregående også er minst fornøyd med  
jobben i forhold til sitt opprinnelige jobbønske. Begge 
disse resultatene står ved lag selv om vi kontrollerer for de 
øvrige kjennetegnene som er tatt med i figuren.
 Høyskole‑ og universitetsutdannede svarer oftest at  
jobben er relevant i forhold til utdanningsbakgrunnen de 
har (se figur 12). Særlig gjelder dette de som tidligere 
hadde nedsatt arbeidsevne. Her oppgir 90 prosent av de 
med høyskole‑/universitetsutdanning at jobben er relevant 

i forhold til utdanningsbakgrunn. Blant de som har videre‑
gående skole som høyeste fullførte utdanning, rapporterer 
de med yrkesfaglig bakgrunn ikke overraskende oftere at 
jobben er relevant i forhold til utdanningsbakgrunn enn de 
som har utdanning fra allmennfaglig retning. De som i 
minst grad opplever at det er samsvar mellom jobb og 
utdanningsbakgrunn er de som kun har grunnskole‑ 
utdanning.

Personer	med	jobb	i	offentlig	sektor	svarer	
oftest	at	jobben	er	relevant
Generelt er det personer som har fått fast jobb, heltids‑ 
stilling og/eller jobber i det offentlige som oftest oppgir at 
de oppfatter jobben sin som relevant. For tidligere arbeids‑
søkere er disse forskjellene statistisk signifikante også når 
det kontrolleres for andre forhold. 
 For tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne reduseres 
forskjellene en del når det kontrolleres for andre forhold. 
Resultatene som står ved lag er at personer som har fått 
fast stilling og/eller jobb i det offentlige mener jobben er 
mer relevant i forhold til utdanningsbakgrunn, og at de 
som har fått fast jobb mener jobben er mer relevant i  
forhold til yrkeserfaring enn de som har fått en midlertidig 
jobb.
 Når vi ser på næringstilknytning, er det de som har fått 
jobb innenfor undervisning som oftest rapporterer samsvar 
mellom egen utdanningsbakgrunn og jobben de har fått 
(84 %), mens de som har fått jobb innen hotell‑/ 
restaurantvirksomhet og varehandel er de som i minst grad 
oppgir at jobben er relevant i forhold til utdannings‑ 
bakgrunn (38 %). vi ser at de som har fått jobb innenfor 
bygge‑ og anlegg snæringen og de som har fått jobb  
innenfor undervisning er de som i størst grad oppgir at det 
er match mellom tidligere yrkeserfaring og nåværende 
jobb.
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