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Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken, 
februar 2011 
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Utviklingen på arbeidsmarkedet

sammendrag

I løpet av 2010 var det en svak økning i den registrerte arbeidsledigheten, mens de sesongjusterte tallene for summen av 
ledige og tiltaksdeltakere gikk ned. Økningen i ledigheten i annet halvår i fjor skyldes hovedsakelig at tiltaksnivået for 
ledige ble trappet ned. Siden desember har også antall ledige gått ned, og for perioden desember til februar falt den 
sesongjusterte ledigheten med 4 700 personer. Ledigheten i februar var på 3,0 prosent av arbeidsstyrken. 77 400 perso-
ner var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av måneden, 1 400 (-2 %) færre enn året før.

Siden i fjor høst har vi sett tegn til en bedring på arbeidsmarkedet. Da begynte tilstrømmingen av nye arbeidssøkere 
å falle og tilgangen av nye ledige stillinger å vise en moderat økning, når det justeres for normale sesongvariasjoner. 
Sysselsettingen har vært stigende siden i fjor vår. Det er innen bygg og anlegg og industri at etterspørselen etter 
arbeids kraft har økt mest. 

Etter et fall på 1,3 prosent i 2009, økte bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge med 2,2 prosent i fjor. Norsk 
økonomi har vokst de siste fem kvartalene. Veksten i det private forbruket tiltok i andre halvår, og ble på 3,7 prosent i 
2010. Samtidig vokste husholdningenes disponible inntekt gjennom hele året, særlig på grunn av en økning i lønnsinn-
tektene. Boliginvesteringene har nå økt i fire kvartaler på rad. Både olje- og industriinvesteringene økte i fjerde kvartal 
2010, og investeringstellingene tyder på klar vekst i oljeinvesteringene i 2011. De samlede investeringene i industri-
næringene forventes også å øke, og SSBs konjunkturbarometer for industrien i fjerde kvartal 2010 tyder på økt produk-
sjon og sysselsetting det kommende kvartalet.

Selv om en moderat vekst internasjonalt ikke vil gi sterke vekstimpulser til norsk eksportindustri, venter vi at øknin-
gen i den innenlandske etterspørselen vil tilta framover, og at veksten i norsk økonomi vil bli sterkere i 2011 og 2012 enn 
den var i 2010. Dette vil medføre økt behov for arbeidskraft. På bakgrunn av dette oppjusterer NAV veksten i sysselset-
tingen, som anslås å bli på 1,4 prosent i år og på 1,5 prosent neste år. Samtidig oppjusterer vi veksten i arbeidstyrken i 
2011 og i 2012, som på grunn av høy nettoinnvandring og befolkningsvekst anslås å bli på 1,3 prosent begge år. Det 
forventes derfor en moderat nedgang i ledigheten i år og neste år. NAV anslår at det i gjennomsnitt vil være 73 000 
regist rerte helt ledige i 2011 og 70 000 i 2012. Den registrerte ledigheten vil utgjøre 2,8 prosent av arbeidsstyrken i år 
og 2,7 prosent neste år.

LedIgheten går ned

Det var registrert 77 400 helt ledige hos NAV ved utgan-
gen av februar, noe som tilsvarer 3,0 prosent av arbeids-
styrken. Sammenliknet med februar i fjor var det 1 400 
(-2 %) færre registrerte helt ledige.

Korrigert for sesongsvingninger falt ledigheten med 
1 000 personer i løpet av februar, mens summen av helt 
ledige og ordinære tiltaksdeltakere gikk ned med 1 300 
personer. Februar var den tredje måneden på rad hvor de 
sesongjusterte tallene både for registrerte ledige og for 
summen av ledige og tiltaksdeltakere har gått ned. I alt 
har den sesongjusterte ledigheten falt med 4 700 personer 
i løpet av de siste tre månedene. Nedgangen skyldes lavere 
tilstrømming av nye arbeidssøkere. Økningen i stillings-
utlysningene de siste månedene innen privat sektor, tyder 
også på at etterspørsel etter arbeidskraft har begynt å ta 
seg opp. 
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Helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere Helt ledige AKU-ledige

Figur 1: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, summen 
av registrerte helt ledige og ordinære tiltaks
deltakere og arbeidsledige ifølge ssBs arbeidskraft
undersøkelse. sesongjusterte tall.  
Januar 2001 – februar 2011.

KILDE: SSB OG NAV
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Økt sysseLsettIng I Bygg og anLegg

Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse 
(AKU) har sysselsettingen nå økt siden i fjor vår, når vi 
justerer for normale sesongsvingninger (se figur 2). Vek-
sten tok seg opp mot slutten av året, og fra september til 
desember ble det 18 000 flere sysselsatte. 

Bedringen i norsk økonomi har ført til at det nå er vekst 
i sysselsettingen i flere næringer i privat sektor, ifølge tall 
fra Nasjonalregnskapet. Dette gjelder først og fremst 
bygge- og anleggsvirksomhet der sysselsettingsveksten 
har vært på omtrent 2 prosent det siste året. Også innen 
industrien har det vært en økning i sysselsettingen den 
senere tiden. Fallet innen forretningsmessig tjenesteyting 
ser foreløpig ikke ut til å ha avtatt, og sysselsettingen gikk 
ned med 2 prosent det siste året (se figur 3).

Fra fjerde kvartal 2009 til samme kvartal i fjor gikk 
yrkesdeltakelsen ned med 0,4 prosentpoeng til 71,4 pro-
sent. Det var en nedgang i yrkesdeltakelsen for samtlige 
aldersgrupper, med unntak av gruppene 20-24 år og 67-74 
år. For den førstnevnte gruppen tyder de siste AKU-
tallen e på at det sterke fallet i yrkesdeltakelsen har stoppet 
opp. Dette må sees i sammenheng med at andelen unge 
mellom 20 og 24 år under utdanning har sluttet å stige. At 
andelen under utdanning nå er stabil og at nedgangen i 
yrkesfrekvensen har stoppet opp har trolig nær sammen-
heng med økende etterspørsel etter arbeidskraft. 

For den eldste aldersgruppen (67 - 74 år) har det vært en 
økning i yrkesfrekvensen det siste året. Yrkesfrekvensen for 
denne gruppen har nå økt de fire siste årene, og utviklingen 
det siste året føyer seg således inn i en lengre trend. Av-

korting av alderspensjon ved arbeidsinntekt har gradvis blitt 
fjernet for 67-70 åringene i tidsrommet fra 2008 til 2010, og 
noe av den økte yrkesaktiviteten kan trolig tilskrives dette.  

Færre nye arBeIdssØkere 
Tilgangen av ordinære arbeidssøkere per virkedag, som 
inkluderer helt ledige, delvis ledige, tiltaksdeltakere og 
andre arbeidssøkere, var i februar 14 prosent lavere enn 
året før. Som figur 5 viser, har tilstrømmingen av nye 
arbeidssøker e vist en nedadgående trend siden i fjor høst, 
når det justeres for vanlige sesongvariasjoner.
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Figur 2: 
antallet sysselsatte personer (i tusen) ifølge ssBs 
arbeidskraftsundersøkelse. sesongjusterte og 
trendjusterte tall. Januar 2001 – desember 2010. 

Figur 3: 
Utviklingen i sysselsettingen i utvalgte næringer 
ifølge nasjonalregnskapet. 1. kvartal 2004 til 
4. kvartal 2010. sesongjustert tall. Indeksert.

KILDE: NASJONALREGNSKAPET
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Figur 4: 
endring i yrkesdeltakelsen i prosentenheter fra 
4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 fordelt etter 
aldersgrupper.
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I februar var antallet helt ledige som hadde søkt arbeid 
i under fire uker 7 prosent lavere enn året før. Det er imid-
lertid forskjeller med hensyn til yrkesbakgrunn. I løpet av 
det siste året har antallet ledige med en arbeidssøkervarig-
het under fire uker falt mest innen ingeniør- og ikt-fag 
(-29 %), bygge- og anleggsyrker (-21 %) og industriarbeid 
(-20 %). Innen barne- og ungdomsarbeid var det imidler-
tid 21 prosent flere ledige med kort arbeidssøkervarighet 
enn i fjor, og innen helse, pleie og omsorg var det 16 pro-
sent flere.

FLere LedIge stILLInger Innen 
Bygg og anLegg og IndUstrI

Sesongjusterte tall viser at tilgangen av nye ledige stillin-
ger stabiliserte seg i løpet av 2010, og at det siden i fjor 
høst har det vært en moderat oppgang (se figur 5). Det er 
hovedsakelig for yrker innen privat sektor vi når ser økt 
etterspørsel etter arbeidskraft. I perioden desember 2010 
- februar 2011 ble det registrert 23 prosent flere nye ledige 
stillinger innen bygge- og anleggsyrker og 22 prosent flere 
innen industriarbeid enn i tilsvarende periode ett år 
tidliger e (se figur 6). Det var også en stor økning i stil-
lingsutlysninger innen ingeniør- og ikt-fag (19 %). Det 
totale antallet utlyste stillinger i denne perioden var like-
vel praktisk talt uendret i forhold til i fjor. Det kommer av 

at det nå er færre ledige stillinger innen blant annet barne- 
og ungdomsarbeid (-17 %) og innen butikk- og salgs-
arbeid, samt serviceyrker og annet arbeid (-13 %). 

Lavere LedIghet Innen IndUstrI og 
Bygg og anLegg

I februar hadde ledigheten falt mest innenfor bygge- og 
anleggsarbeid og innen industriyrker, begge med 10 pro-
sent færre registrerte ledige enn året før.  Det var også en 
betydelig nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag 
(-9 %). Denne utviklingen må sees i sammenheng med at 

Figur 5: 
tilgang ledige stillinger per virkedag (stillinger 
utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på nav.no 
eller meldt til nav). tilgang ordinære arbeidssøkere 
per virkedag. sesongjusterte tall. trend.  
Januar 2002 – februar 2011.    
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Figur 6: 
endring i tilgang ledige stillinger per virkedag fra 
3månedersperioden des. 2009  feb. 2010 til des. 
2010  feb. 2011. * 
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Figur 7: 
Prosentvis endring i antall helt arbeidsledige etter 
yrkesbakgrunn. Februar 2010 – februar 2011.
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*  Omfatter stillinger utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på  
nav.no eller meldt til NAV.
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det de siste månedene har vært en nedgang i antallet nye 
ledige med bakgrunn fra de nevnte yrkene. Dette, sammen 
med økningen i stillingsutlysningene, viser at etterspør-
selen etter arbeidskraft er i ferd med å ta seg opp innefor 
disse tre yrkesgruppene. Arbeidsledigheten innen yrkes-
grupper med tilknytting til offentlig sektor fortsatte deri-
mot å øke i februar. Som figur 7 viser, har ledigheten økt 
mest for personer med bakgrunn fra helse, pleie og om-
sorg. Ledighetsnivået for denne yrkesgruppen er imidler-
tid fortsatt langt lavere enn gjennomsnittet.

LedIgheten staBILIserer seg I de 
FLeste FyLkene

I løpet av det siste året har det vært relativt små endringer 
i arbeidsledigheten i de fleste fylkene. Det er likevel noen 
forskjeller i den fylkesvise ledighetsutviklingen, se figur 
8. Sammenliknet med februar i fjor har ledigheten gått 
betydelig ned i fire fylker, og den største nedgangen ble 
registrert i Nord-Trøndelag og Finmark (-14 %). Størst 
øknin g i ledigheten var det i Nordland (7 %). 

Ledigheten var høyest i Østfold, med 3,8 prosent av 
arbeidsstyrken, og i Oslo og Aust-Agder, begge med 3,7 
prosent (se figur 9). Ledigheten var lavest i Sogn og Fjor-
dane (2,3 %) og Rogaland (2,4 %)

Økt nettoInnvandrIng I 2010
Etter en nedgang i nettoinnvandringen i 2009, var det 
igjen vekst i 2010. Tall fra SSB viser at nettoinnvandrin-
gen var på nesten 42 400 i fjor. Dette er omtrent like høy 
nettoinnvandring som i 2008, og en økning på 3 800 fra 
2009. I årene etter 2003 var det en sterk vekst i nettoinn-
vandringen til Norge. EU-utvidelsen i 2004 og den høye 
etterspørselen etter arbeidskraft var viktige årsaker til 
den høye veksten. Siden 2006 har borgere fra de nye EU-
landene1 utgjort den største gruppen innvandrere, og 
innvandringe n fra disse landene har hovedsakelig vært 
arbeidsrelatert. I 2009 oppga 38 prosent av innvandrerne 
fra de ikke-nordiske landene arbeid som innvandrings-
grunn. I 2008 og 2007 var denne andelen på 48 prosent. 

Tilbakeslaget i norsk økonomi og lavere etterspørsel 
ette r arbeidskraft er trolig viktige årsaker til at nettoinn-
vandringen gikk ned fra 2008 til 2009. I 2010 økte 
nettoinnvandring en igjen, samtidig som arbeidsledigheten 
holdt seg relativt stabil gjennom året. De landene som 

1   I 2004 ble de følgende ti østeuropeiske landene nye medlemmer i EU: 
Polen, Litauen, Slovakia, Latvia, Romania, Estland, Bulgaria, Tsjekkia, 
Ungarn og Slovenia.

igjennom det siste året har hatt høyest nettoinnvandring til 
Norge har vært Polen, Litauen og Sverige, hvilket tyder på 
at en stor del av innvandringen i fjor var arbeidsrelatert. 

Det har vært en kraftig vekst i antallet ledige fra de nye 
EU-landene. Dette henger sammen med den høye 
arbeidsinnvandrin gen fra disse landene og at en stor andel 
av dem har vært sysselsatt i de næringene som ble hardest 
rammet av tilbakeslaget i norsk økonomi. Antallet regi-
strerte ledige fra de nye EU-landene var i februar på 
7 800, noe som tilsvarer en økning på 1 300 personer 
(19 %) sammenliknet med februar i fjor. Polske og litau-
iske statsborgere stod for over 80 prosent av økningen i 
ledigheten. Majoriteten (60 %) av de ledige fra de nye EU- 
landene har bakgrunn fra bygg og anlegg eller industrien. 

Den registrerte ledigheten for personer med innvan-
dringsbakgrunn fra de nye EU-landene utgjorde 8,0 pro-
sent av arbeidsstyrken i fjerde kvartal 2010, en økning på 
0,6 prosentpoeng fra samme kvartal året før. For personer 
fra Norden var økningen på 0,2 prosentpoeng til 3,0 pro-
sent i løpet av den samme perioden. 
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Figur 8: 
Prosentvis endring i antall arbeidsledige etter 
fylke. Februar 2010 – februar 2011.

Figur 9: 
Ledigheten i prosent av arbeidsstyrke etter fylke. 
Februar 2011.
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UtvIkLIngen I sykeFraværet

Legemeldt og egenmeldt sykefravær utgjorde til sammen 
7 prosent i tredje kvartal 2010. Dette tilsvarer en nedgang 
på 0,7 prosentpoeng fra samme kvartal 2009. Noe av 
reduksjone n i sykefraværet kan forklares med en norma-
lisering av antall tilfeller med sykdommer i luftveiene. I 
tillegg var det mange lange sykefraværstilfeller som dro 
fraværet opp i tredje kvartal 2009. Sykefraværet var i 
fjorårets tredje kvartal tilbake på samme nivå som i 
tredje kvartal 2008. Andelen graderte sykefraværstil-
feller har økt noe i samme tidsrom. Dette henger trolig 
sammen med en nedgang i antall korte sykefraværstil-
feller. Korte sykefravær graderes sjelden, og selv om 
bruken av gradert sykmelding er uendret ved lange syke-
fraværstilfeller, kan likevel andelen graderte sykefraværs-
tilfeller øke. 

I tidligere perioder har utviklingen i sykefraværet 
gjerne variert motsatt av utviklingen i arbeidsledigheten, 
og ofte med et tidsetterslep, altså at sykefraværet reduse-
res når ledigheten øker og omvendt. Det er lansert flere 
hypoteser om hvorfor en slik sammenheng oppstår. Den 
som har fått mest støtte i forskningen går ut på at økono-
miske nedgangstider virker disiplinerende på arbeidsta-
kerne når risikoen for oppsigelse stiger og det blir vanske-
ligere å finne nytt arbeid. Ut fra dette kunne nedgangen i 
sykefraværet i 2010 tolkes som en forsinket disipli-
neringseffekt av den «høye» ledigheten. Det virker imid-
lertid lite sannsynlig at det skulle være en så stor effekt 
når ledigheten ikke er høyere enn den er, og med så stort 
ettersle p. Alternativt kan det være den omfattende 
mediediskusjon en om sykefraværet som har hatt en disi-
plinerende effekt. Det ser også ut til at antall lange syke-
fraværstilfeller har gått noe ned igjen, men trolig ikke nok 
til at dette kan være en hovedforklaring.

UtvIkLIngen InternasJonaLt
Veksten i USAs bruttonasjonalprodukt var på 2,8 prosent 
i 2010, etter et fall på 2,6 prosent i 2009. Dette er den høy-
este vekstraten på fem år. Veksten i det private forbruket 
tiltok fra 2,4 prosent i tredje kvartal til 4,1 prosent i fjerde 
kvartal målt i årlig rate, og var den høyeste på to år. Det 
var også en oppgang i nettoeksporten og i investeringene 
i fast kapital, og nedgangen i boliginvesteringene snudde 
til oppgang i fjerde kvartal. De siste månedene har det 
også vært en bedring i arbeidsmarkedet. I februar var le-
digheten på 8,9 prosent av arbeidsstyrken. Sysselsettingen 
økte for femte måned på rad, og oppgangen i februar var 
større enn i de foregående månedene. Dette ser ut til å ha 
bidratt til økt optimisme blant amerikanske forbrukere, 
og indeksen for konsumenttillit nådde i februar det høy-

este nivået på tre år. Utviklingen i ledende indikatorer de 
siste månedene tyder også på en styrket vekst framover. 
Det er imidlertid foreslått kraftige innstramminger i 
finanspolit ikken for 2012, noe som kan legge en demper 
på veksten neste år om de blir endelig vedtatt.

Produksjonsveksten i eurolandene har vært svakere i 
andre halvår enn i første halvår 2010. Tall fra Eurostat 
vise r at BNP i eurosonen økte med 0,3 prosent i fjerde 
kvartal, og at årsveksten i 2010 ble på 1,7 prosent. Syssel-
settingen i eurosonen har vært stabil i de tre første kvarta-
lene av 2010. Ledigheten har derfor holdt seg høy, og var i 
januar på 9,9 prosent av arbeidsstyrken. Industriproduk-
sjonen i euroområdet fortsatte å vokse i 2010, og var 7,1 
prosent høyere enn i 2009. Ordretilgangen i industrien 
økte med 17,6 prosent i løpet av 2010. Innkjøpssjefenes 
forventningsindeks (PMI) for industrien i eurosonen økte 
i februar til det høyeste nivået siden 2000, noe som tyder 
på en høyere veksttakt i industriproduksjonen framover.                 

OECDs sammensatte ledende indikatorer for desember 
2010 peker mot tiltakende vekst i de fleste OECD-land, 
blant annet store land som Tyskland, USA og Japan. Det 
ventes imidlertid stabil vekst i euroområdet samlet og i 
Storbritannia. For Kina, som ble verdens nest største øko-
nomi i 2010, er det imidlertid tegn på en oppbremsing. 
Innstrammingen i pengepolitikken på grunn av høy pris-
vekst kan være en årsak til dette.

UtvIkLIngen I norsk ØkonomI
De siste nasjonalregnskapstallene tyder på at det er klar 
vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-
Norg e, når vi ser bort fra spesielle og trolig midlertidige 
forhold knyttet til fiskerinæringen, som dro veksten i 
Fastlands-BNP ned i fjerde kvartal. Det skjedde et omslag 
i norsk økonomi i slutten av 2009, og veksten har siden 
vært positiv og variert rundt den langsiktige trenden de 
fem siste kvartalene.

Det private konsumet vokste med litt over én prosent i 
de to siste kvartalene av 2010. Med unntak av et lite fall 
i andre kvartal 2010, har det private konsumet økt i de 
syv siste kvartalene og således bidratt til å trekke den 
økonomiske veksten opp i Norge. Spareraten har vært 
relativt stabil gjennom 2009 og 2010. Dette viser at det 
økte konsumet kan tilskrives økningen i de disponible 
inntektene. 

Som følge av det kraftige tilbakeslaget i internasjonal 
økonomi, falt eksporten av tradisjonelle varer med 8,2 
prosent fra 2008 til 2009. Fra og med tredje kvartal 2009 
har eksporten av tradisjonelle varer vært økende. Unn-
taket er fjorårets siste kvartal, da det var et fall på 3,8 
prosent som følge av lavere eksport av fiskeprodukter og 
raffinerte petroleumsprodukter. SSBs tall for utenriks-
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handelen for januar tyder på at eksporten av tradisjonelle 
varer fortsatt er økende. 

Investeringene i næringslivet varierer som regel med et 
tidsetterslep i forhold til konjunkturutviklingen. Dette har 
også vært tilfellet de siste årene, ved at investeringene i 
Fastlands-Norge fortsatte å falle en stund etter at  
Fastlands-BNP igjen begynte å vokse. Ser man de siste tre 
kvartalene av 2010 under ett, ser det nå ut til investerings-
veksten har tatt seg klart opp. Det er hovedsakelig de tje-
nesteytende næringene som har bidratt til dette. Bolig-
investeringene har hatt en relativt lav vekst i perioden, 
men har tatt seg opp de siste to kvartalene. Investeringene 
innen utvinning av råolje og naturgass og rørtransport 
økte med hele 18,5 prosent i fjorårets siste kvartal og mer 
enn reverserte det kraftige fallet i tredje. For fjoråret sam-
let sett ble investeringsnedgangen innen oljevirksomheten 
likevel på 12,6 prosent. 

UtvIkLIngen Framover
Den økonomiske gjeninnhenting har vært svakere i euro-
sonen enn i USA det siste halvannet året. Utviklingen i 
Europa har imidlertid vært todelt ved at Nord-Europa, 
med unntak av Storbritannia, har hatt høy vekst, mens det 
har vært lav vekst eller fall i gjeldstyngede land i sør. 

Ifølge Det internasjonale pengefondet, IMF, er den glo-
bale økonomiske veksten ventet å bli høy i de to kommende 
årene. Det er først og fremst de framvoksende økonomiene 
som bidrar til å trekke veksten opp. Etter en vekst på 5,0 
prosent i fjor, venter IMF at veksten vil bli på rundt 4,5 
prosent i 2011 og 2012. Veksten i USA og eurosonen er 
ventet å bli på henholdsvis 3,0 og 1,5 prosent i år. Veksten 
som er ventet i USA i 2011 er godt hjulpet av den ekspan-
sive finanspolitikken. For 2012 venter IMF at veksten vil 
gå noe ned, men at den fortsatt vil være over trend. I euro-
sonen er det ventet at veksten vil ta seg marginalt opp. 

IMF advarer imidlertid mot at det er en risiko for at 
veksten vil bli lavere enn dette. Spesielt er det usikkerhet 
knyttet til om myndighetene i enkelte land får på plass 
innstrammingsplaner som kan bremse veksten i statsgjel-
den. Det er også en risiko for at flere europeiske land vil få 
problemer med tilliten hos aktørene i finansmarkedene. 
Dessuten er det usikkerhet knyttet til en mulig overopp-
heting i noen av de framvoksende økonomiene, utviklin-
gen på boligmarkedet i USA og utviklingen i råvare-
prisene. 

Flere land står nå overfor kraftige innstramminger i de 
offentlige budsjettene. Fortsatt er rentene på statsobliga-
sjoner i de såkalte PIIGS-landene2 svært høye. Dette viser 
at markedsaktørene har lav tiltro til disse landenes beta-

2 Hellas, Portugal, Italia, Irland og Spania

lingsevne.  NAV venter at de forestående innstrammings-
tiltakene som flere land nå står ovenfor, vil legge en 
dempe r på veksten blant flere av Norges viktigste 
handelspartne re. I det siste har vi sett en rask oppgang i 
oljeprisen på grunn av uroen i Midt-Østen. Utviklingen i 
oljeprisen utgjør et betydelig usikkerhetsmoment når det 
gjelder den videre utviklingen framover.

Flere sysselsatte i 2011 og 2012
En viktig årsak til bedringen i norsk økonomi har vært vek-
sten i det private konsumet. NAV forventer en moderat 
lønnsvekst og fortsatt boligprisvekst i de to kommende åre-
ne. Samtidig får vi en klar vekst i sysselsettingen, og pris-
veksten er ventet å holde seg lav i prognoseperioden 2011-
2012. I motsatt retning trekker høyere renter, noe som vil 
dempe veksten i husholdningenes disponible inntekter. I 
sum fører dette til at veksten i det private konsumet vil bli 
noe høyere i de to kommende årene, sammenliknet med 
2010.

Handlingsregelen for bruken av oljepenger sier at det 
strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet skal 
utgjør e 4 prosent av Statens pensjonsfond utland, noe som 
tilsvarer den forventete realavkastningen av fondet. 
Etterso m det er ventet en høy vekst i oljeinntektene, er det 
rom for økt offentlig etterspørsel selv med en bruk av 
oljepe nger som ligger under handlingsregelens firepro-
sentsbane. Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at vek-
sten i det offentlige konsumet økte med 2,2 prosent i 2010. 
Dette er noe lavere enn hva som ble anslått i statsbudsjet-
tet som ble lagt fram i fjor høst. For 2011 er det i statsbud-
sjettet anslått en vekst i offentlig konsum og investeringer 
på henholdsvis 2,1 og 5,1 prosent. I takt med at veksten i 
norsk økonomi har tatt seg opp og ser ut til å bli relativt 
høy og over trend i 2011 og 2012, venter NAV at finans-
politikken vil bli noe strammere i 2012.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte klart i de 
tre siste kvartalene av 2010 sett under ett. Særlig bidro 
offentlig forvaltning og tjenesteytende næringer til øknin-
gen. Ifølge SSBs investeringsstellinger for industri, berg-
verk og kraftforsyning er de samlede investeringene 
antat t å øke gjennom 2011. Etter en nedgang på 7 prosent 
i fjor, ventes investeringene å øke med 11 prosent i inne-
værende år. Ettersom konjunkturoppgangen ventes å 
fortsette i de to kommende årene, vil dette medføre at 
investe ringene vil øke.

Boliginvesteringene har økt i de fire siste kvartalene, 
noe som må sees i sammenheng med at nedgangen i 
igangsettingen av bygg til boligformål ble snudd til en 
oppgang i siste halvdel av 2010. Igangsatt bruksareal til 
bolig og næringsformål var i fjerde kvartal i fjor hen-
holdsvis 19 og 3 prosent høyere enn i samme kvartal 
året før. Samtidig tyder ordrestatistikken for bygge- og 
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anleggsnærin gen på at aktiviteten vil ta seg videre opp. 
Ved utgangen av 2010 var verdien av næringens behold-
ning av ordrer til boligformål 69 prosent høyere enn ett år 
tidligere. På bakgrunn av økte boligpriser og bedringen i 
norsk økonomi, venter NAV at boliginvesteringene og 
invester ingene for Fastlands-Norge vil fortsette å øke i 
tide n framover. Dette innebærer at aktiviteten innen 
bygg e- og anleggsnæringen vil ta seg videre opp gjennom 
i de to kommende årene. 

Foreløpige nasjonalregnskapstall tyder på at det skjedde 
et markert skifte i investeringene innen utvinning og rør-
transport i fjerde kvartal i fjor. Ifølge investeringstellin-
gen til SSB, er investeringene innen oljevirksomheten 
anslått å bli på omtrent 141 milliarder i 2011. Dette er 
nesten 16 milliarder høyere enn hva foreløpige tall viser at 
investeringene i 2010 ble på. Spesielle, trolig midlertidige 
forhold, trakk ned investeringsanslaget for inneværende 
år. Det ligger dermed an til at det vil bli en høy vekst i 
næringen gjennom inneværende år. NAV venter at inves-
teringsveksten vil avta noe i 2012. 

Veksten i eksporten av tradisjonelle varer har, med 
unntak av fjerde kvartal 2010, økt siden tredje kvartal 
2009 som følge av bedringen i internasjonal økonomi. 
Ordrestatistikken for industrien viser at ordretilgangen er 
sterkt økende. Høyere ordretilgang har etter hvert slått ut 
i vekst også i ordrebeholdningen, som siden i fjor sommer 
har økt, og i fjerde kvartal var 1,5 prosent høyere enn ett 
år tidligere. Utflatingen i industriproduksjonen i fjerde 
kvartal ser ut til å ha blitt avløst av vekst i begynnelsen av 
2011. Dette er i tråd med ordrestatistikken og med SSBs 
konjunkturbarometer for industrien, der bedriftene meld-
te at de har forventninger om økt produksjon i årets første 
kvartal. 

NAV antar at veksten blant Norges handelspartnere vil 
være moderat i de to kommende årene. Dette innebærer at 
vi også vil se en moderat vekst i eksporten av tradisjonelle 
varer. For industrien kan utviklingen dermed bli todelt, 
ved at aktivitetsnivået i leverandørindustrien vil holde seg 
høyt i perioden, mens veksten blant produsenter av kon-
kurranseutsatte varer vil bli lav. 

Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er fremdeles lav, 
men i kjølvannet av konjunkturoppgangen som ser ut til å 
ha startet i andre halvår i fjor, er det nå klare tegn på at 
behovet for arbeidskraft har økt. Ettersom NAV venter at 
konjunkturoppgangen i norsk økonomi vil fortsette i de to 
kommende årene, vil etterspørselen etter arbeidskraft fort-
sette å øke. Dette antar vi vil kunne gi en vekst i sysselset-
tingen på omtrent 1,4 prosent i 2011 og 1,5 prosent i 2012. 

vekst i arbeidsstyrken 
Nedgangen i nettoinnvandringen i 2009 ble reversert i 
fjor. Tall fra SSBs befolkningsstatistikk viser at innvan-

dringsoverskuddet i 2010 var på 42 400 personer. Dette er 
nesten like høyt som i rekordåret 2008. En stor andel av 
innvandringen til Norge er arbeidsinnvandring. Stabilise-
ringen i arbeidsmarkedet, forholdsvis lav arbeidsledighet, 
samt et høyt lønnsnivå i Norge sammenliknet med utlan-
det, bidro til rekordhøy innvandring i fjor. NAV venter at 
bedringen i det norske arbeidsmarkedet vil føre til fortsatt 
høy arbeidsinnvandring i år og neste år. Vi legger derfor 
til grunn i vår prognose alternativet med høy nasjonal 
befolkningsvekst i SSBs befolkningsframskrivninger. 
Dette alternativet tilsier at befolkningen i yrkesaktiv alder 
vil øke med om lag 1,4 prosent i 2011 og i 2012. Hoved-
delen av denne økningen skyldes høy nettoinnvandring, 
men det er også en sterk vekst i befolkningen mellom 65 
og 74 år. 

Andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som melder 
seg i arbeidsstyrken har falt siden 2008. Tall fra Arbeids-
kraftsundersøkelsen viser at yrkesdeltakelsen gikk videre 
ned med 0,9 prosentpoeng til 71,9 prosent i fjor. NAV ven-
ter at denne tendensen vil stoppe i år, og at de aldersfor-
delte yrkesfrekvensene vil øke etter hvert som etterspørse-
len etter arbeidskraft tar seg opp. En aldrende befolkning, 
med en større andel personer mellom 65 og 74 år, vil imid-
lertid trekke den samlede andelen yrkesaktive ned. NAV 
anslår at arbeidsstyrken i prognoseperioden vil vokse i takt 
med befolkningen i yrkesaktiv alder, og at arbeidsstyrken 
vil øke med 1,3 prosent i 2011 og i 2012. 

nedgang i ledigheten 
Justert for normale sesongsvingninger begynte ledigheten 
å falle i desember i fjor. De siste månedene har vi sett tegn 
til en forbedring i arbeidsmarkedet. Tilstrømming av nye 
arbeidssøkere har gått ned siden i fjor høst, samtidig som 
tilgangen av ledige stillinger begynte å vise en moderat 
oppgang, og det har vært en økning i antallet utlyste stil-
linger innen privat sektor. Dette tyder på at etterspørselen 
etter arbeidskraft har tatt seg opp. 

Norsk økonomi har vokst de siste fem kvartalene. Vek-
sten i den innenlandske etterspørselen tiltok i fjerde 
kvartal i fjor og vi forventer at den skal øke framover. 
Selv om en moderat vekst internasjonalt ikke vil gi sterke 
impulser til norsk eksportindustri, venter vi at veksten i 
norsk økonomi vil være sterkere i år og neste år. Mens 
produksjonen har vokst siden fjerde kvartal 2009, be-
gynte ikke sysselsettingen å øke før andre halvår i fjor. 
En styrket produksjonsvekst framover vil føre til økt 
beho v for arbeidskraft. Vi venter derfor at sysselsettings-
veksten vil være noe høyere enn den antatte veksten i 
arbeidsstyrk en i prognoseperioden, noe som vil føre til 
en moderat nedgang i ledigheten. NAV anslår at den 
registre rte ledigheten blir på 2,8 prosent av arbeidsstyr-
ken i år, og 2,7 prosent i 2012.  
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Vi har altså nedjustert prognosen for arbeidsledigheten, 
og har nå en høyere sysselsettingsvekst i prognoseperio-
den enn det vi hadde i prognosen i desember. Dette kom-
mer blant annet av at oljeinvesteringene og investeringene 
i industrinæringene nå ser ut til å bli høyere enn det vi den 
gang la til grunn. I tillegg viser flere stemningsindikatorer 
at optimismen nå har økt i norsk næringsliv, og at bedrift-
ene venter økt sysselsettingsvekst i månedene fremover. 

Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet internasjonalt. 
Den høye statsgjelden i mange europeiske land skaper 
fortsatt stor usikkerhet, og dersom denne skulle føre til en 
ny finanskrise vil dette gi langt høyere ledighet enn det 
vår prognose viser. Utviklingen har imidlertid så langt 
vært bedre enn det vi så for oss i høst, men flere land skal 
nå stramme inn på statsbudsjettene sine, og effekten av 
dette vil først bli synlig utover dette året og i neste år. 

Tabell 1: 
navs vurdering av gjennomsnittlige antall arbeidsledige i 2011 og 2012. Faktiske tall for 2010.

2010 2011 2012

Registrerte helt arbeidsledige 74 643 73 000 70 000

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

Arbeidsledige ifølge AKU i prosent av arbeidsstyrken 3,6 % 3,6 % 3,4 %

KILDE: NAV

Tabell 2: 
endringer i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige i prosent fra året før. 

2010 2011 2012

Arbeidsstyrke (AKU) 0,5 % 1,3 % 1,3 %

Sysselsatte  (AKU) 0% 1,4 % 1,5 %

Arbeidsledige (AKU) 15% 0,0 % -3,3 %

Registrerte helt arbeidsledige 8% -2,2 % -4,1 %

KILDE: NAV

Tabell 3: 
Befolkning i yrkesaktiv alder, arbeidsstyrke, sysselsatte arbeidsledighet og ledige stillinger, 2000 til 2010.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Befolkning 15-74 år 3 201 000 3 312 000 3 397 000 3 445 000 3 505 000 3 559 000 3 618 000

Arbeidsstyrken 2 350 000 2 400 000 2 446 000 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 602 000

Sysselsatte 2 269 000 2 289 000 2 362 000 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 508 000

Yrkesdeltakelsen 73,4 % 72,4 % 72,0 % 72,8 % 73,9 % 72,8 % 71,9 %

Arbeidsledige ifølge AKU 81 000 111 000 84 000 63 000 67 000 82 000 94 000

Registrerte arbeidsledige 62 623 83 479 62 923 46 062 42 521 69 267 74 643

Tilgang ledige stillinger* – 238 130 332 304 399 525 358 136 260 301 222 385

* Det finnes ikke sammenliknbare tall for tilgangen på ledige stillinger tilbake til år 2000  KILDE: NAV OG SSB
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hvordan går det med de som har vært 
arbeidssøkere i 2 år?
AV åSHILD mALE kALSTØ, mAGNE bRÅTHEN OG jOHANNES sØRBØ

sammendrag

Ved utgangen av desember 2010 var det 5 900 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år. Dette er 
mer enn dobbelt så mange som ett år tidligere. Det er særlig menn og eldre som blir gående lenge som arbeidssøkere. 
At menn i større grad enn kvinner har vært arbeidssøkere i over 1,5 år, henger sammen med at personer i mannsdomi-
nerte yrker som bygg og anlegg og industri, oftere er lengre ledig enn andre yrkesgrupper. Dette er forøvrig de yrkes-
gruppene som opplevde den største økningen i arbeidsledigheten i perioden etter at finanskrisen inntraff høsten 2008. 
Mange av disse er fortsatt arbeidsledige.

Hva som vil skje med de som nå snart har gått ledige i 2 år, er det for tidlig å si noe om. Ser vi på tilsvarende gruppe 
i desember 2004, altså ved slutten av forrige nedgangskonjunktur, finner vi forskjeller i hvilken grad ulike grupper 
kommer tilbake til arbeidslivet. Av de helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år i desember 2004, 
var knapt 45 prosent i arbeid i juni 2008. To år senere var denne andelen sunket til 41 prosent. Kvinner var i større grad 
kommet i arbeid enn menn. Det var en høyere andel av de i alderen 25-44 år som var i arbeid sammenlignet med andre 
aldersgrupper. Vi fant også at bygge- og anleggsarbeidere i mindre grad var tilbake i arbeid enn andre yrkesgrupper, 
mens personer innen ingeniør- og ikt-fag skilte seg ut i motsatt retning. 

Fem prosent av de helt ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom halvannet og to år i desember 2004, var regis-
trert som mottakere av uførepensjon i 2010. Sannsynligheten for å motta uførepensjon er påvirket av sykdomshistorik-
ken forut for at personene ble ledige. De som hadde vært lenge sykemeldt eller på rehabiliteringspenger i 2002, altså 
året før de ble arbeidsledige, hadde signifikant høyere sannsynlighet for å være uførepensjonert i 2010. Ledige som 
mottok dagpenger i desember 2004 hadde derimot signifikant lavere sannsynlighet for å være uførepensjonert. Dette 
kan henge sammen med at dagpenger er en indikator på at man fortsatt har en sterkere tilknytning til arbeidslivet, ved 
at man relativt nylig har vært i arbeid. 

Om lag 15 prosent av de som hadde vært ledige i 1,5-2 år ved utgangen av 2004 var registrert som personer med 
nedsatt arbeidsevne i juni 2010, mens det blant personer over 60 år naturlig nok var mange som hadde gått av med 
alderspensjo n 6 år senere.

Hvordan det vil gå med dagens gruppe ledige vil avhenge av utviklingen på arbeidsmarkedet fremover. I 2005 gikk vi 
inn i en oppgangskonjunktur som førte til et kraftig fall i arbeidsledigheten og sterk sysselsettingsvekst. Den nåværende 
utviklingen på arbeidsmarkedet viser også en nedadgående ledighet og en økende sysselsetting. Det er imidlertid ikke 
ventet at denne oppgangskonjunkturen blir like kraftig som den vi hadde i årene 2006-2008, noe som kan tilsi at over-
gangen til arbeid blir noe lavere i dag enn det den var den gang. 

Dagens gruppe skiller seg også noe fra gruppen fra 2004, for eksempel ved at vi nå har flere menn og flere fra bygge- 
og anleggsyrker, som den gang hadde lavere overgang til arbeid enn andre grupper. Samtidig er gjennomsnittsalderen 
i gruppen som har vært ledig i 1,5-2 år noe lavere nå enn den var i 2004, noe som isolert sett skulle tilsi en høyere 
overgang til arbeid. 

 InnLednIng

Da den internasjonale finanskrisen brøt ut høsten 2008 
resultert e dette umiddelbart i en kraftig vekst i arbeids-
ledigheten, også her hjemme. Fra september 2008 til april 
2009 ble det registrert nesten 4 000 flere helt ledige per 
måned, når vi justerer for normale sesongvariasjoner. Vi må 

tilbake til nedgangskonjunkturen på slutten av 80-tallet for 
å finne sist ledigheten steg så raskt i Norge. Det var særlig 
blant personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker 
og industriyrker at ledigheten økte, men dette gjaldt også 
for høyt utdannede som ingeniører og sivilingeniører. Etter 
dette har imidlertid veksten i ledigheten vært langt lavere, 
og i andre halvår 2010 var ledigheten forholdsvis stabil.
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En gruppe skiller seg likevel ut. Det er nå langt flere 
ledige som har vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år enn 
det var for ett år siden. I desember 2010 var det 5 900 helt 
ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom halvannet 
og to år, noe som er mer enn dobbelt så mange som i de-
sember 2009. Dette er personer som ble ledige det første 
drøye halve året etter finanskrisen inntraff.

Vi ønsker i denne artikkelen å se nærmere på denne 
gruppen. Skiller de seg ut fra helt ledige som har vært 
arbeidssø kere i kortere tid? I tillegg vil vi se på de helt 
ledige som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år i 
desember 2004. Disse ble ledige i forrige nedgangskon-
junktur, og vi vil her se på hvordan det har gått med dem 
senere. Hvor stor andel er kommet i jobb? Hvor mange har 
nedsatt arbeidsevne, er blitt uførepensjonister eller er 
arbeidsledi ge?

hvem BLIr gående Lenge LedIg?
Hvilken yrkesbakgrunn og utdanning man har, kan for 
eksempel påvirke hvor lett det er å finne en ny jobb. Sam-
tidig vil også alderen kunne spille en rolle. Dersom man 
er 22 år og mister jobben, vil mange kanskje velge å 
studer e om man ikke finner en ny jobb relativt raskt. Per-
soner som mister jobben når de er 65 år, vil på den andre 
siden kanskje begynne å tenke på pensjon. Vi vil her se 
nærmere på hvordan de helt ledige som har vært arbeids-
søkere mellom 1,5 og 2 år, skiller seg fra dem som har 
vært i samme situasjon i kortere tid.

menn og eldre går lenger ledig

Både blant de helt ledige som i desember 2010 hadde vært 
arbeidssøkere i under 1,5 år og de som hadde vært 
arbeidssøker e mellom 1,5 og 2 år, er det klart flest menn. 
Andelen menn er noe høyere i sistnevnte gruppe, hvor de 
utgjør hele 70 prosent, mens de i førstnevnte gruppe ut-
gjør 62 prosent av de ledige. Hvis vi sammenligner disse 
gruppene med de som var i samme situasjon i desember 
2009, ser vi den samme tendensen; menn utgjør en mye 
større andel av de helt ledige arbeidssøkerne enn kvinner. 
I 2009 var det på den andre siden ikke like stor forskjell 
mellom kvinner og menn i gruppen som hadde vært 
arbeidssøke r mellom 1,5 og 2 år som den vi observerer i 
2010. Forskjellen mellom kjønnene var relativt lik i denne 
gruppen og i gruppen som hadde vært arbeidssøkere i en 
kortere periode. Det var altså også i 2009 flere menn enn 
kvinner som var arbeidssøkende, men ikke en tendens til 
at menn gikk lengre ledig enn kvinner. 

Det er i aldersgruppen 30-39 år vi finner den høyeste 
andelen helt ledige, og dette gjelder uansett hvor lenge 
man har gått ledig. Videre ser vi at de som er 40 år og 
over har større sjanse for å gå lenge ledig enn de som er 
under denne alderen. De eldre aldersgruppene utgjør altså 
en større andel av gruppen som har gått ledig i mellom 
1,5 og 2 år. De under 30 år utgjøt 23 prosent av denne 
gruppen, mens 49 prosent er over 39 år. Når det gjelder 
de som har vært helt ledige i under 1,5 år, er fordelingen 
mellom aldersgruppene jevnere. Både de under 30 år og 
de over 39 år utgjør 36 prosent. At yngre arbeidssøkere i 
mindre grad blir gående lenge ledig enn eldre arbeids-
søkere henger sammen med at de gjerne er mer yrkes-
messig og geografisk mobile, og mange vil også lettere 
kunne veksle mellom studier og arbeid avhengig av kon-
junktursituasjonen. 

Bygge, anleggs og industriarbeidere 
går stadig lenger ledig
Personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid, 
samt industriarbeid, er overrepresentert i begge arbeids-
søkergruppene vi ser på her. De gjør seg særlig gjeldende 
i gruppen som har vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år, 
hvor de til sammen utgjør 32 prosent av de ledige. I de-
sember 2009 var det også innenfor disse yrkesgruppene 
vi fant den høyeste andelen som hadde vært arbeids-
søkende mellom 1,5 og 2 år. Det siste året har det imidler-
tid blitt tre ganger så mange i denne gruppen. At vi nå ser 
en svært kraftig vekst i antallet ledige fra bygge- og 
anleggsa rbeid og industri som har vært arbeidssøkere i en 
lengre periode, henger sammen med at det var disse 
gruppen e som opplevde størst vekst i ledigheten da 
finanskris en inntraff. 

arbeidssøkere

Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av helt ledige, 
delvis ledige, ordinære tiltaksdeltakere og andre 
arbeidssøke re. Arbeidssøkere er personer som søker 
inntektsgivende arbeid gjennom NAV, og som er til-
gjengelige for det arbeidet som søkes. Hovedregelen er 
at en person anses som arbeidssøker til NAV, hvis han 
har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to 
siste ukene. Ordinære arbeidssøkere omfatter arbeids-
søkerstatusene registrerte arbeidsledige (helt ledige), 
ordinære tiltaksdeltakere, delvis ledige arbeidssøkere og 
Andre ordinære arbeidssøkere.

I denne artikkelen fokuserer vi på personer som var 
helt ledige i desember 2004 eller desember 2010, og som 
hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år på dette 
tidspunktet. Det vil si at de også kan ha deltatt på tiltak 
eller vært delvis ledige i løpet av denne perioden, men at 
alle var helt ledige i desember 2004/2010.
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Det er innen industriarbeid og kontorarbeid at den stør-
ste andelen av de ledige har vært arbeidssøkere i opp mot 
2 år. Blant de helt ledige fra disse yrkesgruppene som har 
vært arbeidssøkere i under 2 år, har 12 prosent vært 
arbeidssøk ere i mellom 1,5 og 2 år. Også personer med 
bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, bygge- og anleggs-
arbeid, meglere og konsulenter, samt serviceyrker og 
anne t arbeid har relativt høy andel i gruppen som har vært 
arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. Motsatt ser vi at grup-
per med høy utdanning og/eller som jobber i offentlig 
sektor, som akademiske yrker, helse, pleie og omsorgs-
yrker, barne- og ungdomsarbeid og undervisningsarbeid i 
mindre grad blir gående ledig så lenge som 1,5 år. Det ser 
altså ut til at yrkesbakgrunnen har betydning for hvor 
lenge man blir gående arbeidsledig. Noe av forskjellen vi 
observerer kan imidlertid også skyldes at ulike yrkes-
grupper har forskjellig konjunkturfølsomhet og forskjel-
lig timing i konjunktursvingningene. Personer fra bygg 
og anlegg og industrien blir ofte ledig tidlig i konjunktur-
forløpet, og går dermed lenger ledig før konjunkturene 
bedres og arbeidsledi gheten igjen begynner å gå ned. 

Økning i ledigheten blant innvandrere 
fra østeuropeiske eUland

Personer med innvandrerbakgrunn går lenger ledige enn 
personer som er født i Norge. Dette gjelder både innvan-
drere fra OECD-land 1 og innvandrere som ikke kommer 
fra disse landene. I desember 2010 utgjorde personer som 
ikke er født i Norge 32 prosent av dem som hadde vært 
arbeidssøkere i under 1,5 år, og 35 prosent av dem som 
hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. Det siste 
året har det særlig vært en økning i andelen innvandrere 
fra OECD-land som har gått lenge ledig. I 2009 var 9 pro-
sent av de som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 
år fra OECD-land, mens dette gjaldt 15 prosent i 2010. 
Som vi allerede har sett, går personer med yrkesbakgrunn 
fra bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid lenge ledig. 
I årene etter 2004 har vi hatt en svært kraftig arbeidsinn-
vandring fra østeuropeiske EU-land, særlig Polen og 
Litaue n, og disse har i stor grad begynt å jobbe i bygge- 
og anleggsnæringen eller industrien. Dette kan være med 
på å forklare hvorfor vi ser en så markant økning i antall 
personer som har vært arbeidssøkende i 1,5 til 2 år blant 
innvandrere fra OECD-land. 

relativt mange som har gått lenge ledig 
mottar dagpenger
Både blant dem som har vært arbeidssøkere under 1,5 år 
og mellom 1,5 og 2 år mottar flertallet dagpenger. Det er 
likevel store forskjeller mellom de to gruppene. Hvis vi ser 
nærmere på førstnevnte gruppe, har litt over halv parten 
dagpenger. Blant dem som har vært arbeidssøkere mellom 
1,5 og 2 år derimot, har om lag åtte av ti dag penger. Mange 
unge har ikke opptjent seg rettigheter til dagpenger, i og 
med at de er nykommere på arbeidsmarkedet, mens eldre i 
stor grad har tjent seg opp slike rettigheter. Som vi så i 
figu r 1, er personer i de yngre aldersgruppene i mindre 
grad arbeidssøkere i lang tid enn personer i de eldre 
aldersgru ppene. Dette kan være noe av forklaringen på 
den observerte forskjellen mellom dem som mottar dag-
penger og dem som ikke gjør det. I tillegg kan det å ikke 
motta dagpenger gi insentiver til å ville komme seg rasker e 
tilbake i arbeid. Når man ikke er sikret en inntekt blir det 
sannsynligvis mer nødvendig å komme seg raskt i arbeid 
eller over i studier. 

1  Land som er medlem i OECD (utenom Norge): Australia, Østerrike, 
Belgi a, Canada, Chile, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Hellas, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italia, Japan, Korea, Luxembourg, 
Mexico, Nederland, New Zealand, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, USA. 
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Figur 1: 
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Figur 2: 
helt ledige som har vært arbeidssøkere i henholdsvis 
under 1,5 år og mellom 1,5 og 2 år. Fordelt på yrker. 
desemb er 2010.
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hva skJedde I 2004?

For å få mer kunnskap om gruppen som i desember 2010 
hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år, og hvordan 
det kanskje vil gå med dem, kan det være interessant å se 
på hvordan det har gått med en lignende gruppe tidligere. 
I det følgende vil vi derfor se nærmere på arbeids-
markedsstatusen til personene som var helt ledige i 
desembe r 2004, og som da hadde vært arbeidssøkere i en 
tilsvarende lang periode. 

Også gruppen som i desember 2004 hadde vært 
arbeidssøke re i nesten 2 år ble ledige i en nedgangskon-
junktur. Disse ble ledige i løpet av første halvår 2003, da 
arbeidsledigh eten steg. I desember 2004 hadde imidlertid 
arbeidsledigheten stabilisert seg, og også gått noe ned. 
Dette kan ligne på situasjonen i desember 2010. Gruppen 
fra 2010 er likevel noe ulik gruppen i 2004, blant annet 
ved at en større andel nå har bakgrunn fra bygge- og 
anleggsarb eid enn det som var tilfellet i 2004. 

I figur 4 ser vi hvor stor andel av de som var helt ledige 
i desember 2004 som var registrert som arbeidstakere i 
perioden juni 2005 - juni 2010. Som vi ser økte andelen i 
jobb for hvert år fram til juni 2008. Denne tendensen gjel-
der uavhengig av arbeidssøkervarighet. Særlig økte ande-
len i jobb mye fra 2005 til 2006, men også det neste året 
var det en stor økning i andelen som var i arbeid. I disse 
årene var Norge inne i en sterk oppgangskonjunktur, og 
arbeidsledigheten falt fra 81 100 i juni 2005 til 38 700 i 
juni 2008. Høsten 2008 kom imidlertid finanskrisen, og 
arbeidsledigheten steg til 69 200 personer i juni 2009. 
Dette resulterte også i at andelen som var i jobb falt noe 
fra 2008 til 2009, og denne nedgangen fortsatte i 2010. 
Hvor stor andel av de tidligere arbeidssøkerne som er i 
jobb er altså, naturlig nok, sterkt påvirket av situasjonen 
på arbeidsmarkedet. 

Vi ser også at jo lenger man har gått arbeidsledig, jo 
lavere er sannsynligheten for å gå over i jobb. Blant de 
som i desember 2004 hadde vært arbeidssøkere i under 
1,5 år, var halvparten i jobb i juni 2010. Blant de som 
hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år var litt over 
40 prosent i jobb, mens andelen var litt over 30 prosent for 
de som hadde vært arbeidssøkere i mer enn 2 år. Det er 
ikke tilfeldig hvem som blir gående lenge ledig. Som vi 
har sett, blir eldre i større grad gående lenge ledig enn 
unge, yrkesbakgrunn og utdanning spiller også inn, og 
trolig vil også helseproblemer gi lavere sannsynlighet for 
å komme tilbake i arbeid. 

dagpenger

For å ha rett på dagpenger må man være reell arbeids-
søker og registrert hos NAV. I tillegg må man ha fått re-
dusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent (minst 40 
prosent dersom man er permittert). I tillegg må man ha 
fått utbetalt en arbeidsinntekt på minst kr 113 462 i siste 
avsluttede kalenderår (i fjor), eller minst kr 226 923 i 
løpet av de siste 3 avsluttede kalenderårene. Foreldre-
penger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte 
sykepenger medregnes i kravet til minsteinntekt.

Hvor lenge man kan få dagpenger avhenger av hvor 
høy arbeidsinntekt man har hatt i siste kalenderår, eller i 
snitt siste tre år. Dersom inntekten var høyere enn 
151 282 kroner (2 G) har man krav på dagpenger i 104 
uker, dersom inntekten var lavere enn dette har man rett 
på dagpenger i 52 uker.

Figur 3: 
helt ledige som har vært arbeidssøkere i under  
1,5 år og mellom 1,5 og 2 år. Fordelt etter om man 
mottar dagpenger eller ikke. desember 2010.
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Med andel som har kommet i jobb menes i denne artik-
kelen andelen som er registrert som arbeidstakere i 
Arbeidstaker registeret. Dette betyr at selvstendig 
næringsdriven de ikke er inkludert i andelen som er i 
jobb. I tillegg er personer som er registrert som delvis 
ledige, personer med nedsatt arbeidsevne eller uføre-
pensjonister med en deltidsjobb ikke regnet som i 
arbei d. Det innebærer at andelen som faktisk er i arbeid 
vil være noe høyere enn det som er gjengitt i denne 
artikkel en.
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Blant dem som ikke er tilbake i arbeid utgjør de som ver-
ken er registrert som arbeidssøkere, personer med nedsatt 
arbeidsevne eller uførepensjonister den største gruppen 
(figur 5). I alt er 22 prosent av dem som var helt ledige i 
desember 2004 å gjenfinne i denne kategorien i juni 2010. 
Blant de eldste vil dette i stor grad være personer som har 
gått av med alderspensjon/AFP, mens det blant de yngre 
kan være studenter, selvstendig næringsdrivende eller 
hjemmeværende personer. Gruppen «annet» er større jo 
lenger personene hadde vært arbeidssøkere i 2004, og 
blant dem som da hadde vært arbeidssøkere i mer enn 2 år 
var nesten 30 prosent i «annet»- gruppen i 2010. Vi vet at 
personer over 50 år er overrepresentert blant de som har 
gått ledige så lenge som 2 år, og en stor del av disse har 
derfor trolig blitt alderspensjonister i 2010.

En annen stor gruppe er personer med nedsatt arbeids-
evne.2 I alt var 14 prosent av dem som var helt ledige i 2004 
registrert med nedsatt arbeidsevne seks år senere, men også 
denne andelen øker i takt med hvor lenge personene hadde 
vært arbeidssøkere i 2004. En del av dem som er arbeids-
ledige vil også ha ulike helseproblemer. I alt hadde 18 pro-
sent av dem som var helt ledige i desember 2004 vært syke-
meldt og/eller på rehabiliteringspenger i mer enn 30 dager i 
2002, mens dette gjaldt 28 prosent av dem som hadde vært 
arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år. En del av arbeidssøkerne 
ser altså ut til å ha slitt med helseproblemer over flere år, og 
har trolig vært innom både rehabiliteringspenger, attføring 
og tidsbegrenset uførestønad i årene fram til 2010.

En del av dem som har helseproblemer vil også etter 

2  For en nærmere beskrivelse av denne gruppen se artikkelen «Personer 
med nedsatt arbeidsevne – Hvem er de» i denne utgaven av Arbeid og 
velferd.

hvert få en varig uførepensjon. I juni 2010 var totalt 5 
prosent av de helt ledige fra 2004 uførepensjonister. Over-
gangen til uførepensjon var klart høyest for gruppen som 
i desember 2004 hadde vært arbeidssøkere i mer enn 2 år, 
nesten 10 prosent av disse hadde uførepensjon i 2010, 
mens den var lavest for dem med kortest varighet. 

Vi har altså sett at overgangen til arbeid avhenger av 
arbeidsmarkedet, og at de som har vært arbeidssøkere 
mellom 1,5 og 2 år har lavere overgang til arbeid enn de 
som har vært arbeidssøkere i en kortere tidsperiode, men 
høyere overgang enn de som har vært arbeidssøkere i mer 
enn 2 år. Vi vil nå se nærmere på gruppen som hadde vært 
arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år i 2004, og se om det er 
forskjeller mellom hvem som i 2010 var tilbake i arbeid på 
bakgrunn av blant annet kjønn, alder og yrkesbakgrunn.

kvinner kommer i større grad i arbeid etter 
lengre tid med ledighet
Arbeidsledigheten er høyere blant menn enn blant kvin-
ner. Vi har tidligere sett at hele 70 prosent av dem som i 
desember 2010 hadde vært arbeidsledige mellom 1,5 og 2 
år var menn. For tilsvarende gruppe i 2004 var andelen 
menn på 59 prosent. Når vi nå ser på 2004-gruppen 6 år 
seinere, ser vi at kvinner i større grad enn menn er kom-
met i arbeid (henholdsvis 44 og 38 %) (jf. Figur 6). Kvin-
ner blir altså i mindre grad ledig enn menn, og de kommer 
i større grad tilbake i arbeid. En multivariat analyse (se 
faktaboks) viser at forskjellen mellom menn og kvinner er 
statistisk signifikant,3 også når vi kontrollerer for andre 
variabler som yrkesbakgrunn og alder. 

Blant de som var lenge ledige i 2004 er andelen som er 

3  Forskjellene regnes her for å være signifikante når de er på 0,05-nivå. Se 
vedlegg 1-3 for tabeller som viser regresjonsmodellene.
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Figur 5: 
status på arbeidsmarkedet juni 2010 for dem som 
var helt ledige i desember 2004, fordelt etter 
arbeidssøkervarighet. Prosent.
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arbeidssøkere også i 2010 noe høyere for menn enn for 
kvinner, mens andelen som er registrert med nedsatt 
arbeidsev ne eller uførepensjon er relativt lik for kvinner 
og menn. En mulig forklaring på hvorfor kvinner som har 
vært arbeidssøkere så lenge som 1,5 år i større grad kom-
mer tilbake i arbeid enn menn, kan være at de langtids-
ledige kvinnene er en mer positivt selektert gruppe. Vi vet 
at flere kvinner enn menn er registrert med nedsatt 
arbeidsev ne eller mottar en helserelatert ytelse. Det kan 
bety at de kvinnene som har dårlig helse i større grad har 
trukket seg ut av arbeidsmarkedet, og derfor vil utgjøre en 
mindre andel av de langtidsledige sammenlignet med 

menn. Kvinner som har vært arbeidssøkere i mer enn 1,5 
år kan dermed være en mer positivt selektert gruppe, som 
fortsatt ønsker å komme tilbake i arbeid, mens det blant 
de ledige mennene kanskje vil være en høyere andel som 
har helseproblemer. 

Få tilbake i arbeid blant de som var  
over 50 år
I alle aldersgruppene vi her ser på, er under halvparten av 
dem som hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år i 
2004 registrert som arbeidstakere i juni 2010. Det er like-
vel store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene. I 
noen aldersgrupper er andelen som er arbeidstakere svært 
liten, mens den i andre aldersgrupper er nærmere 50 pro-
sent. De som i størst grad er i arbeid er personer mellom 
25 og 29 år og personer i 30-årene. Blant disse er halv-
parten registrert som arbeidstakere, mens 3 prosent er 
registrert som delvis ledige.4 Sammenligner vi de under 
25 år med aldersgruppen 25-39 år, ser vi at en lavere 
ande l er kommet i arbeid. 43 prosent er registrert som 
arbeidstakere, mens 2 prosent er delvis ledige. I denne 
gruppen har hele 20 prosent nedsatt arbeidsevne, 2 pro-
sent er uførepensjonister, mens 9 prosent er helt ledige 
også i 2010.

Det er i de eldste aldersgruppene at færrest er kommet 
tilbake i arbeid. I den eldste aldersgruppen kan dette stort 
sett forklares med at nesten samtlige har gått over på 
alderspens jon, men også blant personer i 50-årene er 
overgangen til arbeid svært lav. Kun 29 prosent av dem 
som var i 50-årene i 2004 var i arbeid i 2010, mens hele 23 
prosent var uførepensjonister. Samtidig viser NAVs over-
gangsstatistikk5 at personer i 50-årene er blant dem som i 
størst grad kommer tilbake i arbeid, når vi ser på alle ordi-
nære arbeidssøkere og ikke bare dem som har lang varig-
het. Dette kan tyde på at personer i 50-årene som er 
arbeidssøke re så lenge som 1,5 år er en negativt selektert 
gruppe blant annet i forhold til helse. Det kan også tenkes 
at denne gruppen er negativt selektert i forhold til utdan-
ning, og kanskje også motivasjon for å komme tilbake i 
arbeid, men dette har vi ikke mulighet til å kontrollere for 
i våre data.

Når vi kontroller for andre variabler finner vi at de over 
45 år har mindre sannsynlighet til å komme i arbeid og 
større sannsynlighet for å bli uføre enn de som er mellom 
25 og 44 år. Analysen viser også at de som befant seg i 
den yngste aldersgruppen (16-24 år) både har lavere sann-
synlighet for å bli uføre og å komme i jobb enn de mellom 

4  Personer som er registrert som delvis ledige hos NAV har en deltidsjobb, 
men ønsker å jobbe mer.

5  http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/
Slutt%C3%A5rsaker/Slutt%C3%A5rsaker/202456.cms
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Figur 6: 
status på arbeidsmarkedet i 2010 for helt ledige 
som i desember 2004 hadde vært arbeidssøkere i 
mellom 1,5 og 2 år fordelt etter kjønn. Prosent.
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multivariat regresjonsanalyse over hva 
som påvirker arbeidsmarkedsstatus juni 
2010

I denne undersøkelsen er det utført to multivariate logis-
tiske regresjonsanalyser. I begge analysene ser vi på 
statusen i juni 2010 for de som i desember 2004 var helt 
ledige og hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. 
I den første analysen ser vi på hva som påvirker over-
gang til arbeid. Avhengig variabel her er «arbeidstaker i 
juni 2010», hvor alle i gruppen som ikke var registrert 
som arbeidstaker på dette tidspunktet er satt som refe-
ransekategori. Denne analysen er også blitt utført med 
menn og kvinner hver for seg.

I den andre analysen undersøker vi hva som påvirker 
overgang til uførepensjon. Avhengig variabel i denne 
analysen er «uførepensjon i juni 2010». Alle som ikke 
mottok uførepensjon på dette tidspunktet er satt som 
referansekategori. 

Forklaringsvariablene i de to analysene er kjønn, 
alde r, fødeland, sivilstatus, yrkesbakgrunn, om man har 
mottatt dagpenger eller ikke, om man har deltatt på 
tilta k eller ikke, og om man hadde helseproblemer året 
før ledighetsperioden startet.
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25 og 44 år. Disse forskjellene er imidlertid ikke statistisk 
signifikante. 

norskfødte blir i større grad uføre
Når vi ser på hvem som er kommet i arbeid etter å ha vært 
ledige i mellom 1,5 og 2 år, er det også forskjeller med 
hensyn til fødeland. Blant de helt ledige arbeidssøkerne 
som er født i Norge, er 41 prosent kommet i arbeid i 2010. 
Det samme gjelder for 42 prosent av dem som er født 
utenfor vesten,6 mens personer født i andre vestlige land 
enn Norge i minst grad er kommet i jobb (37 %). En større 
andel i sistnevnte gruppe er imidlertid registrert som del-
vis ledige sammenlignet med de to andre gruppene. I den 
multivariate analysen kommer det frem at norskfødte har 
større sannsynlighet for å komme i arbeid sammenlignet 
med personer som er født utenfor Norge. Denne forskjel-
len er imidlertid bare statistisk signifikant for menn. 

De langtidsledige født i Norge blir også i større grad 
uførepensjonister enn personer født utenfor Norge. Disse 
funnene skiller seg fra en nylig publisert studie på områ-
det, men dette kan forklares ved at vår analyse og den 
nevnte studien har sett på to ulike populasjoner. Brats-
berg, Røed og Raaum (2011) har sett på yrkesdeltakelsen 
blant innvandrere. Deres funn tyder på at personer med 
innvandrerbakgrunn fra lavinntektsland i større grad blir 
uføre enn norskfødte. For de fleste innvandrergruppene 
forskerne har studert viser resultatene en tendens til at 
sysselsettingen faller – og trygderaten øker – etter en pe-
riode på 10 – 15 år i landet. Når vi i denne undersøkelsen 
ser på hva som skjer med dem som har vært arbeidssøkere 
i en lengre periode, ser bildet annerledes ut. 8 prosent av 

6  Med vesten menes personer som er født i EU/EØS-land, USA, Canada, 
Australia eller New Zealand. Ikke-vestlige land består av Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS

de som er født i Norge har gått over på uførepensjon, 
mens det samme gjelder for 4 prosent av dem som er født 
i andre vestlige land og 3 prosent av dem som er født uten-
for vesten. Forskjellen er statistisk signifikant, også når vi 
kontrollerer for andre variabler. De motstridene funnene 
kan kanskje tyde på at nordmenn og innvandrere har ulike 
veier inn i uførepensjon. Norskfødte som er uførepensjo-
nister kan i større grad ha gått lenge ledig sammenlignet 
med personer med innvandrerbakgrunn i samme situa-
sjon. Samtidig ser vi at en noe større andel av innvan-
drerne har vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år enn det 
som er tilfellet for nordmenn. Dette kan bety at det fortsatt 
er flere arbeidssøkere med små helseproblem som er moti-
verte for å komme tilbake i arbeid blant innvandrerne. En 
del av innvandrerne vil også reise tilbake til hjemlandet 
dersom de ikke får ny jobb i Norge. Dette ser spesielt ut til 
å gjelde for de fra andre vestlige land i vår populasjon. 
Her er færre i arbeid i 2010, mens flere er i gruppen 
«anne t» som også inneholder de som har utvandret.

store yrkesforskjeller
Som beskrevet over, ser vi at særlig personer som har 
yrkesb akgrunn innenfor bygge- og anleggsnæringen, 
industr ien og kontorarbeid i 2010 hadde større sannsyn-
lighet for å gå lenge ledig enn personer med annen yrkes-
bakgrunn. Også i 2004 var personer med bakgrunn fra 
industri og kontorarbeid overrepresentert blant dem som 
hadde vært arbeidssøkere mellom 1,5 og 2 år. Andelen fra 
bygge- og anleggsnæringen var imidlertid lavere. I 2010 
utgjorde disse 16 prosent av de helt ledige som hadde vært 
arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år, mens de i 2004 bare 
utgjorde 7 prosent. Blant personer fra de nevnte yrkene er 
det en større andel som fortsatt står uten jobb 6 år seinere, 
enn som er kommet i arbeid (jf. Figur 8). Dette gjelder 
imidlertid også for personer med en rekke andre yrkes-
bakgrunner. Unntaket er personer med bakgrunn fra 
ingeniø r- og ikt-fag. I denne gruppen er 55 prosent regis-
trert som arbeidstakere i 2010. 

Lavest andel i et arbeidstakerforhold finner vi blant 
personer tilknyttet jordbruk, skogbruk og fiske (28 %), 
bygg og anlegg (32 %) og blant personer uten noen spesi-
ell yrkesbakgrunn eller hvor dette ikke er oppgitt (32 %). 
For personer innenfor akademiske yrker, barne- og ung-
domsarbeid, meglere og konsulenter, undervisning, samt 
kontorarbeid, ser bildet noe lysere ut. Her er en større 
andel i arbeid sammenlignet med de øvrige yrkesgrup-
pene. Mellom 44 og 47 prosent fra disse yrkesgruppene 
var registrert som arbeidstakere i 2010. Blant personer 
med bakgrunn fra undervisning og barne- og ungdoms-
arbeid finner vi også de største andelene som er registrert 
som delvis ledige, henholdsvis 6 og 5 prosent. Den stør-
ste forskjellen i hvem som er kommet i arbeid med hen-
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Figur 7: 
andel som er registrert som arbeidstakere i 
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hold til yrke finner vi mellom dem som har bakgrunn fra 
jordbruk, skogbruk og fiske og dem som har bakgrunn 
fra ingeniør- og ikt-fag. Forskjellen er på 27 prosent-
poeng. 

Vi har også undersøkt sannsynligheten for å komme i 
arbeid på bakgrunn av yrke i den multivariate analysen. 
Personer fra bygge- og anleggsnæringen er blitt sammen-
lignet med personer med andre yrkesbakgrunner. Analy-
sen bekrefter de samme tendensene som er beskrevet. Det 
ser imidlertid ut til at yrkesforskjellene først og fremst er 
gjeldene for menn. 

Personer fra industriarbeid og jordbruk, skogbruk og 
fiske har høyest overgang til uførepensjon, med en andel 
på 9 prosent, mens uføreandelen er lavest blant meglere 
og konsulenter (3 prosent). Mønsteret vi observerer blir 
bekreftet i den multivariate analysen. Den høyeste ande-
len med nedsatt arbeidsevne finner vi blant personer 
med bakgrunn fra helse, pleie og omsorgsyrkene (22 %), 
barne- og ungdomsarbeid (21 %) og bygg og anlegg 
(21 %), mens andelen er lavest blant personer fra akade-
miske yrke r (6 %). 

tiltaksdeltakere og mottakere av dagpenger 
har høyere sannsynlighet for å komme i jobb
Det er også forskjeller i arbeidsmarkedsstatusen til de 
ledig e som i 2004 hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 
og 2 år og mottok dagpenger, sammenlignet med dem 
som ikke gjorde det. I gruppen som mottok dagpenger er 
43 prosent i arbeid i 2010, mens den samme andelen er på 
34 prosent blant dem som ikke hadde dagpengerettig-
heter. Forskjellen er statistisk signifikant. Blant dem som 
ikke mottok dagpenger i 2004 har hele 21 prosent nedsatt 

arbeids evne, mens 11 prosent er uføre. I gruppen som 
mottok dagpenger er tilsvarende andeler henholdsvis 14 
og 6 prosent. Den multivariate analysen viser at de som 
ikke hadde dagpengerettigheter har 51 prosent større 
sannsynlighet for å gå over på uførepensjon enn de som 
mottok dagpenger. 

De som har dagpenger har i utgangspunktet en sterkere 
tilknytning til arbeidslivet enn de som ikke har dagpen-
ger, siden man må ha vært i arbeid for å opparbeide seg 
rett til dagpenger. Tidligere så vi likevel at de som hadde 
dagpenger i større grad gikk lenge ledig enn de som ikke 
hadde dagpenger, noe som blant annet kan komme av 
økonomiske insentiver. Dette kan tyde på at personer uten 
dagpenger som blir gående ledig så lenge som 1,5 år vil 
være en selektert gruppe, og resultatene vi ser i figur 9 
bekrefter dette inntrykket. Det at en så stor andel av disse 
er blitt uførepensjonister kan også tyde på at dette er en 
gruppe hvor relativt mange har helseproblemer. En del 
personer som har mottatt sosialhjelp over lang tid står 
også som arbeidssøkere, vi har imidlertid ikke data over 
hvor mange av de som hadde gått ledig over 1,5 år i 2004 
dette gjaldt. 

Når vi ser på hvem som i 2004 hadde deltatt på tiltak de 
siste 12 månedene og hvem som ikke hadde gjort det, ser 
vi at en større andel blant dem som hadde deltatt på tiltak 
var i arbeid i 2010. Dette kan henge sammen med at tiltak 
kan bidra til at arbeidsledige blir mer attraktive på 
arbeidsmarked et, for eksempel ved at de får relevant 
arbeidspraksi s eller kvalifikasjoner gjennom kurs. Sam-
tidig kan det også være slik at de som deltar i tiltak er en 
positivt selektert gruppe, ved at det er de som er mest 
motivert for å komme i jobb som deltar på tiltak. Personer 
i 60-årene  er et eksempel på en gruppe som i liten grad 
deltar i tiltak, og disse har også lav overgang til arbeid. 
Forskjellen i overgangen til arbeid viser seg likevel å være 
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Figur 8: 
andel som er registrert som arbeidstakere i gruppen 
som i 2004 hadde vært arbeidssøkere i mellom 1,5 
og 2 år. Fordelt etter yrkesbakgrunn. Juni 2010.
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statistisk signifikant i den multivariate analysen, hvor vi 
har kontrollert for blant annet alder. 

Helseproblemer er en annen faktor som påvirker hvem 
som kommer seg i arbeid, og særlig på hvem som blir uføre-
pensjonister. For å prøve å kontrollere for dette har vi sett på 
hvor mange dager de ledige mottok enten sykepenger og/
eller rehabiliteringspenger i 2002, altså året før de ble ar-
beidsledige. Av dem som i 2002 hadde mottatt sykepenger/
og eller rehabiliteringspenger i mer enn 30 dager er sann-
synligheten mindre for å komme i arbeid og større for å bli 
ufør, sammenlignet med dem som har mottatt samme type 
ytelser i en kortere periode enn dette (jf. tabeller i vedlegg). 
Forskjellene blir enda større når vi ser på dem som mottok 
en helserelatert ytelse i over 60 dager i løpet 2002. Disse 
har 22 prosent mindre sannsynlighet for å være i arbeid og 
76 prosent større sannsynlighet for å være uførepensjonis-
ter i 2010, sammenlignet med dem som hadde mottatt en 
helserelatert ytelse mindre enn 30 dager. Funnene er statis-
tisk signifikante når vi kontroller for andr e forhold.

oPPsUmmerIng
Det siste året har antallet helt ledige som har vært arbeids-
søkere mellom 1,5 og 2 år mer enn doblet seg. Særlig menn 
med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker og industri-
yrker har nå gått lenge ledig. Dette er en bekymringsver-
dig utvikling, fordi det ser ut til at sannsynlig heten for å 
komme tilbake i arbeid minker jo lenger man går ledig. 
Det å være lenge ledig er derfor en utfordrende situasjon 
for den enkelte arbeidssøker. For samfunnet innebærer 
lange langtidsperioder økte kostnader til stønadsutbeta-
ling og færre sysselsatte som bidrar til verdiskapingen.

Sannsynligheten for å komme tilbake i jobb for denne 
gruppen vil være påvirket av utviklingen i norsk økonomi 
generelt. Dersom vi nå får en ny oppgangskonjunktur 
med økt sysselsetting og redusert ledighet, vil dette også 
føre til at flere av dem som har gått ledige lenge kommer 
tilbake i jobb. Motsatt vil en ny periode med økende 
arbeidsledi ghet trolig redusere overgangen til arbeid for 
denne gruppen og kunne medføre at mange blir varig 
utstø tt fra arbeidslivet. 

Vi har også sett at individuelle kjennetegn ved arbeids-
søkerne påvirker hvor stor andel som kommer tilbake i 
arbeid. Blant de som hadde gått ledig mellom 1,5 og 2 år i 
2004 kom menn, eldre arbeidssøkere og personer med 
bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid i mindre grad til-
bake i arbeid. Motsatt kom for eksempel personer med 
ingeniør- eller ikt-fag, eller som hadde arbeidet innen 
akademiske yrker i større grad tilbake i arbeid enn andre. 

Hvordan det går med dagens gruppe av ledige vil altså 
avhenge av flere faktorer. Det er likevel noen faktorer som 
kan peke i retning av at andelen som kommer tilbake i 
jobb ikke blir høyere enn den var for tilsvarende gruppe i 
2004. Den gang gikk vi relativt raskt inn i en kraftig opp-
gangskonjunktur som førte til svært lav arbeidsledighet 
og stor mangel på arbeidskraft i Norge. Dette resulterte i 
at nesten 45 prosent av dem som hadde vært arbeidssøkere 
mellom 1,5 og 2 år i desember 2004, var i arbeid før 
finanskris en inntraff i 2008. 

Det er for øyeblikket lite som tyder på at vi vil få en 
like sterk oppgangskonjunktur de nærmeste årene. I til-
legg kommer en større del av dagens ledige fra bygge- og 
anleggsyrker, som var blant yrkesgruppene som i minst 
grad kom tilbake i arbeid etter forrige nedgangskonjunk-
tur, og det til tross for at bygge- og anleggsnæringen opp-
levde kraftig vekst i både aktivitet og sysselsetting. I 
motsatt retning trekker det at dagens gruppe ledige er noe 
yngre enn tilsvarende gruppe i 2004, og vi har sett at 
yngr e arbeidsledige har lettere for å komme i arbeid enn 
eldre. Vi har heller ikke hatt mulighet til å kontrollere for 
eventuelle forskjeller i helseproblemer mellom dagens 
gruppe ledige og den fra 2004, et moment vi ser har stor 
betydning for om man kommer i arbeid og eller går over 
på uførepensjon.

reFeranser:
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum (2011): 
«Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrup-
per i Norge». Rapport 1/2011. Stiftelsen Frischsenteret for 
samfunnsøkonomisk forskning.



20

// Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år // Arbeid og velferd Nr 1 // 2011

avhengig variabel = arbeidstaker (ref. ikke arbeidstaker)

Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp (B)
Kvinne (ref. mann) 0,272 0,000 1,312
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år -0,036 0,730 0,965
45-59 år -0,683 0,000 0,505
60 år og over -2,753 0,000 0,064
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,156 0,028 1,169
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) 0,234 0,000 1,264
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg)
Akademiske yrker 0,617 0,002 1,854
Barne- og ungdomsarbeid 0,232 0,229 1,261
Butikk og salgsarbeid 0,264 0,071 1,303
Helse, pleie og omsorg 0,169 0,300 1,184
Industriarbeid 0,251 0,056 1,285
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt -0,083 0,683 0,92
Ingeniør- og ikt-fag 0,912 0,000 2,489
Jordbruk, skogbruk og fiske -0,089 0,741 0,915
Kontorarbeid 0,52 0,000 1,682
Ledere 0,371 0,074 1,449
Meglere og konsulenter 0,543 0,001 1,722
Reiselov og transport 0,102 0,485 1,107
Serviceyrker og annet arbeid 0,064 0,649 1,066
Undervisning 0,391 0,063 1,479
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) 0,359 0,000 1,432
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) 0,205 0,000 1,227
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager -0,149 0,187 0,861
61-365 dager -0,242 0,001 0,785
Konstant -0,964 0,000 0,381
N = 5879 *P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 1: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være i arbeid blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. status 2010.
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avhengig variabel = arbeidstaker (ref. ikke arbeidstaker)

Menn (N=3438)
Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp(B)
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år 0,055 0,673 1,056
45-59 år -0,696 0,000 0,499
60 år og over -2,905 0,000 0,055
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,196 0,037 1,217
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) 0,343 0,000 1,410
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg)
Akademiske yrker 0,597 0,025 1,816
Barne- og ungdomsarbeid 0,258 0,553 1,295
Butikk og salgsarbeid 0,308 0,087 1,361
Helse, pleie og omsorg -0,050 0,838 0,952
Industriarbeid 0,241 0,080 1,273
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt -0,090 0,709 0,914
Ingeniør- og ikt-fag 0,962 0,000 2,616
Jordbruk, skogbruk og fiske -0,185 0,568 0,831
Kontorarbeid 0,547 0,001 1,728
Ledere 0,521 0,027 1,684
Meglere og konsulenter 0,566 0,002 1,761
Reiselov og transport 0,012 0,943 1,012
Serviceyrker og annet arbeid 0,053 0,739 1,055
Undervisning 0,530 0,043 1,699
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) 0,404 0,000 1,498
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) 0,092 0,239 1,096
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager -0,004 0,978 0,996
61-365 dager -0,209 0,029 0,811
Konstant -1,042 0,000 0,353
*P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 2a: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være i arbeid blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. menn. status 2010.
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avhengig variabel = arbeidstaker (ref. ikke arbeidstaker)

Kvinner (N=2441)
Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp(B)
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år -0,216 0,221 0,806
45-59 år -0,683 0,000 0,505
60 år og over -2,616 0,000 0,073
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,112 0,311 1,118
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) 0,120 0,190 1,128
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg)
Akademiske yrker 0,562 0,436 1,754
Barne- og ungdomsarbeid 0,174 0,804 1,190
Butikk og salgsarbeid 0,164 0,813 1,178
Helse, pleie og omsorg 0,195 0,780 1,215
Industriarbeid 0,205 0,769 1,227
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt -0,105 0,887 0,900
Ingeniør- og ikt-fag 0,624 0,395 1,867
Jordbruk, skogbruk og fiske 0,040 0,960 1,041
Kontorarbeid 0,438 0,526 1,550
Ledere -0,128 0,866 0,880
Meglere og konsulenter 0,428 0,544 1,535
Reiselov og transport 0,173 0,805 1,188
Serviceyrker og annet arbeid 0,019 0,978 1,019
Undervisning 0,146 0,842 1,157
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) 0,327 0,001 1,387
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) 0,359 0,000 1,431
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager -0,318 0,060 0,728
61-365 dager -0,268 0,010 0,765
Konstant -0,547 0,433 0,579
*P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 2b: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være i arbeid blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. kvinner. status 2010.
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avhengig variabel = Ufør (ref. ikke ufør)

Variabel B-koeffisient Signifikansnivå* Exp(B)
Kvinne (ref. mann) 0,117 0,374 1,124
Alder (ref. 25-44 år)
16-24 år -0,039 0,911 0,962
45-59 år 2,518 0,000 12,402
60 år og over 1,581 0,000 4,861
Norskfødt (ref. ikke født i Norge) 0,880 0,000 2,411
Gift/partner (ref. alle andre sivilstatuser) -0,049 0,690 0,952
Yrkesbakgrunn (ref. Bygg og anlegg
Akademiske yrker -0,720 0,070 0,487
Barne- og ungdomsarbeid -0,368 0,392 0,692
Butikk og salgsarbeid -0,551 0,064 0,576
Helse, pleie og omsorg -0,271 0,378 0,762
Industriarbeid 0,055 0,816 1,056
Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 0,667 0,045 1,948
Ingeniør- og ikt-fag -0,571 0,074 0,565
Jordbruk, skogbruk og fiske -0,292 0,505 0,746
Kontorarbeid -0,634 0,017 0,530
Ledere -0,800 0,042 0,450
Meglere og konsulenter -1,362 0,000 0,256
Reiselov og transport 0,025 0,925 1,025
Serviceyrker og annet arbeid -0,245 0,374 0,783
Undervisning -0,901 0,061 0,406
Dagpenger (ref. ikke dagpenger) -0,717 0,000 0,488
Deltatt på tiltak siste 12 måneder (ref. ikke deltatt) -0,135 0,294 0,874
Helseproblemer (ref. 0-30 dager)
31-60 dager 0,482 0,032 1,619
61-365 dager 0,564 0,000 1,757
Konstant -4,090 0,000 0,017
N= 5879 *P<0,05

KILDE: NAV

Vedlegg 3: 
resultat fra den multivariate analysen over sannsynligheten for å være ufør blant gruppen som i 2004 hadde 
vært arbeidssøkere i mellom 1,5 og 2 år. status 2010.
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Personer med nedsatt arbeidsevne – 
hvem er de?
AV MAGNE BRÅTHEN OG KRISTOFFER VETVIK 

sammendrag

Begrepet «nedsatt arbeidsevne» ble lansert i NAVs statistikk i januar 2009, samtidig med at begrepet «yrkeshemmet» 
ble faset ut fra statistikk og lovverk. I starten utgjorde personer med nedsatt arbeidsevne omtrent den samme gruppen 
som de tidligere yrkeshemmede. Innføringen av arbeidsevnevurdering, og deretter arbeidsavklaringspenger, gjør imid-
lertid at det nå er omtrent dobbelt så mange med nedsatt arbeidsevne som det tidligere fantes yrkeshemmede. 

Ved utgangen av desember 2010 var 216 347 personer registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne, og antallet har 
vært økene de siste fem årene. Om lag tre fjerdedeler av disse er mellom 25 og 54 år, men det er også 18 800 under 25 
år. Dette betyr at i den yngste aldersgruppen er det nå flere personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne enn det 
er som helt ledige eller på ordinære tiltak hos NAV. I alt er 56 prosent av de med nedsatt arbeidsevne kvinner, men i den 
yngste aldersgruppen er det noen flere menn enn kvinner. 

Om lag 80 prosent av de med nedsatt arbeidsevne mottar arbeidsavklaringspenger. Når det gjelder tilknytningen til 
arbeidslivet, oppgir tre av fem at de enten har eller ønsker jobb. I underkant av 61 500 med nedsatt arbeidsevne deltok 
på et arbeidsrettet tiltak ved utgangen av 2010. Tiltaksnivået har vært tilnærmet uendret de siste fem årene.

endrIng I oPPFØLgIngen av Personer 
med nedsatt arBeIdsevne

Ett av formålene med NAV-reformen var å styrke inklude-
ringen i arbeidslivet av personer i yrkesaktiv alder som 
har problemer med å få innpass i arbeidslivet, eller er i 
ferd med å falle ut av det (St.meld.nr.9 (2006-2007)). Som 
kjent var det organisatoriske grepet å slå sammen trygde-
etat, arbeidsmarkedsetat og sosialtjenesten i kommunene. 
Men også i lovverk som NAV er satt til å forvalte, og i den 
metodikken som brukes for å styrke inkluderingen, er det 
gjort endringer. 

Etatens tjenester og tiltak skal kunne tildeles ut fra hvilke 
behov den enkelte har, ikke hvilken inntektssikring den en-
kelte har krav på (St.meld.nr.9 (2006-2007)). Det er på 
denne bakgrunn man har innført arbeidsevnevurderingen, 
som en metode der NAV og brukeren i fellesskap anslår 
hvor stort behovet for bistand er, og oppfølgingsvedtaket 
(Nav-lovens § 14a) der man blant annet konkretiserer 
hvilken  type bistand som er mest aktuell for brukeren. Inn-
føringen av arbeidsavklaringspenger til erstatning for reha-
biliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uføre-
stønad, bidrar til å flytte fokuset vekk fra ytelsesforvaltning 
og henimot annen bistand og oppfølging. Man har altså gått 
bort fra å gruppere brukerne etter hvilken ytelse de har 
krav på, og ønsker heller å dele dem inn etter graden av 
behov for bistand (og egeninnsats) for å komme i arbeid.

Endringer i kategorier av NAV-brukere som benyttes i 
lovverket og i NAVs arbeidsmetodikk fører nødvendigvis 
til endringer i de kategoriene som er tilgjengelig når NAV 
skal lage statistikker over sine brukere. I denne artikkelen 
har vi fokus på endringen fra den gamle kategorien 
«yrkeshemme t», til den nye kategorien «personer med 
nedsatt arbeidsevne» i NAVs statistikker. 

BegrePsBrUk – yrkeshemmede og 
Personer med nedsatt arBeIdsevne

I offisiell språkbruk finner vi to begreper som begge sier 
noe om koblingen mellom arbeidsliv og den enkeltes 
helse : «Yrkeshemmede» og «Personer med nedsatt 
arbeidse vne». Nedenfor skal vi kort redegjøre for innhol-
det i disse begrepene.

yrkeshemmede
Fram til januar 2009 ble begrepet «yrkeshemmede» be-
nyttet som kategori både i lovgivning og statistikk. Dette 
var personer som hadde fått redusert sin inntektsevne 
som følge av sykdom, skade eller lyte. Kriteriene for å bli 
klassifisert som yrkeshemmet var i stor grad knyttet til 
kapittel 11 (om yrkesrettet attføring) i folketrygdloven. De 



25

som hadde fått vedtak om attføring, eller hadde en søknad 
om attføring til behandling, ble klassifisert som yrkes-
hemmede. 

Gruppen omfattet personer med behov for arbeidsrettet 
bistand (i form av arbeidsrettede tiltak) for å komme i ar-
beid. Blant disse var det mange som deltok i arbeidsrettede 
tiltak (heretter tiltak), mens en del av de yrkeshemmede 
av ulike grunner ikke var tiltaksdeltakere. Noen av disse 
brukerne var i en avklaringsfase med hensyn til hvilken 
type tiltak som var mest hensiktsmessig, andre hadde til-
taksplanen klar, men ventet kanskje på at tiltaket skulle 
starte. 

I oktober 2008 begynte NAV arbeidet med å fase inn en 
metode som kalles arbeidsevnevurdering. Gjennom ar-
beidsevnevurderingen anslår NAV og brukeren i felles-
skap hvor omfattende innsats som er nødvendig for at 
brukeren skal komme i arbeid. Hvis konklusjonen av 
arbeidsevnev urderingen ble at behovet for innsats var 
betyde lig, ble brukeren regnet som yrkeshemmet uavhen-
gig av om vedkommende hadde fremmet krav om att-
føring. Dette innbærer at begrepet yrkeshemmet ble noe 
utvidet. Det var ikke lenger en forutsetning at brukeren 
hadde et umiddelbart behov for arbeidsrettet bistand, men 
tilstrekkelig at vedkommende hadde gjennomført en 
arbeidsevnev urdering der konklusjonen var at arbeids-
evnen var redusert såpass mye at det ville kreve betydelig 
innsats fra NAV og brukeren for at denne skulle kunne 
komme i arbeid. Konsekvensen av denne utvidelsen av 
kategorien yrkeshemmede var at man fikk et tilsig av 
persone r med nedsatt arbeidsevne som ikke hadde et 
umiddelbart behov for et tiltak, men som kanskje trengte 
medisinsk behandling før et tiltak eventuelt var aktuelt.  

Personer med nedsatt arbeidsevne
Innføringen av arbeidsevnevurdering førte altså til at den 
gruppen som ble kalt yrkeshemmede gradvis endret sam-
mensetning ved at den også inkluderte yrkeshemmede 
uten et snarlig behov for tiltak. Dette kunne være personer 
som mottok sykepenger, rehabiliteringspenger, tidsbe-
grenset uførestønad eller kvalifiseringsstønad. 

Utvidelsen av begrepet yrkeshemmet og den gradvise 
endringen av sammensetningen av gruppen gjorde det 
nødvendig å markere endringen av begrepsinnholdet 
med en ny betegnelse: «nedsatt arbeidsevne». Endringen 
ble gjennomført i NAVs statistikker fra og med januar 
2009. 

Gjennom hele 2009 og fram til mars 2010 ble det grad-
vis flere personer med nedsatt arbeidsevne å finne i statis-
tikkene. Selv om hovedtyngden av disse ville vært å regne 
som yrkeshemmede, vokste antallet personer som hadde 
nedsatt arbeidsevne uten å ha behov for tiltak gradvis 
gjennom denne perioden.

Figur 1 viser utviklingen i antallet yrkeshemmede og 
personer med nedsatt arbeidsevne fra januar 2006 frem til 
desember 2010. Figuren illustrerer hvordan omdefinerin-
gen av gruppen og innføringen av ny arbeidsmetodikk 
har påvirket statistikken. 

Innføringen av arbeidsavklaringspenger i mars 2010 
fikk store konsekvenser for statistikken, som vi ser i figur 
1. Nedsatt arbeidsevne er nemlig et vilkår for rett til 
arbeidsavk laringspenger, og så og si alle som den 28. feb-
ruar 2010 hadde rett til rehabiliteringspenger, attførings-
penger eller tidsbegrenset uførestønad, hadde 1. mars 
2010 rett til arbeidsavklaringspenger og ble dermed å finne 
i gruppen personer med nedsatt arbeidsevne. Blant mot-
takerne av rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføre-
stønad var det mange som ikke hadde gjennomført en 
arbeidsev nevurdering, og som dermed havnet i kategorien 
nedsatt arbeidsevne som følge av at lovendringen trådte i 
kraft. 

antaLL Personer med nedsatt 
arBeIdsevne Øker

Endringene som er gjort i avgrensningen av personer med 
nedsatt arbeidsevne de senere årene, gjør det vanskelig å 
utarbeide en konsistent statistikk over utviklingen i antall 
personer i denne gruppen. Ved å slå sammen personer 
som før mars 2010 mottok rehabiliteringspenger og tids-
begrenset uførestønad med de som var definert som 
yrkes hemmede/nedsatt arbeidsevne på samme tidspunkt, 
får vi imidlertid en gruppe som tilnærmet består av de 
personene som i dag utgjør gruppen «nedsatt arbeids-
evne». I figur 2 beskrives hvordan denne beholdningen 
har endret seg fra begynnelsen av 2006 til utgangen av 
2010. I figuren omfatter personer med nedsatt arbeidsevne 
følgende grupper: 
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Figur 1. 
Personer registrert som yrkeshemmede og personer 
registrert med nedsatt arbeidsevne. 2006  2010.

KILDE: NAV
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•  yrkeshemmede, mottakere av rehabiliteringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad fra januar 2006 til desember 
2008

•  personer med nedsatt arbeidsevne (jfr. gammel defini-
sjon), mottakere av rehabiliteringspenger og tidsbe-
grenset uførestønad fra januar 2009 til februar 2010

•  personer med nedsatt arbeidsevne (jfr. ny definisjon) 
fra mars 2010

Fra januar 2006 til januar 2011 har antall personer med 
nedsatt arbeidsevne økt fra 153 100 til 216 800 personer. 
Det er flere faktorer som har påvirket denne observerte 
utviklingen. En av disse er innføringen av tidsbegrenset 
uførestønad (TU) 1. januar 2004. Motivasjonen for inn-
føring av denne ytelsen var å bidra til en holdningsend-
ring rundt uførepensjon. Det skulle ikke lenger være 
selvsagt at man fikk en varig inntektssikring hvis det var 
en mulighet for tilbakeføring til arbeid. Dette førte til at 

en gradvis større andel av de som tidligere ville fått inn-
vilget en varig uførepensjon, i stedet mottok tidsbegrenset 
uførepensjon og skulle få en mer arbeidsrettet oppfølging. 
Antall personer registrert med TU lå i februar 2010 i over-
kant av 50 000 personer.

Den største økningen i antall personer med nedsatt 
arbeidsevn e fant sted i 2009. Dette var en periode hvor 
situasjon en på arbeidsmarkedet var preget av finans-
krisen, noe som påvirket både utviklingen i antallet helt 
ledige og antallet med nedsatt arbeidsevne. 

Et tredje moment som også virket inn på antallet per-
soner med nedsatt arbeidsevne, var den gradvise opp-
trappingen av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet fra 
begynnelsen av 2008. Dette var, og er, et tilbud om 
opplæring og arbeidstrening for personer som har levd 
av sosiale stønader over lang tid, eller som står i fare for 
å komme i en slik situasjon. Rett til deltakelse i Kvalifi-
seringsprogrammet forutsetter at søkeren har gjennom-
gått en arbeidsevnevurdering, og at denne konkluderer 
med «vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne». Pro-
grammet ble innført fra 1. november 2007 i kommuner 
med etablerte NAV-kontor. Antallet deltakere i pro-
grammet økte i takt med etableringen av nye NAV-
kontor.

Personer med nedsatt arBeIdsevne 
ved Utgangen av desemBer 2010

Ved utgangen av desember 2010 var det registrert 
216 300 personer med nedsatt arbeidsevne hos NAV. 
Denne gruppen består av menn og kvinner i alle alders-

oppfølgingsvedtaket skiller ut de som er 
aktuelle for tiltak

Det er vedtak etter NAV-lovens § 14a, det såkalte «opp-
følgingsvedtaket», som nå definerer hvem som er i mål-
gruppen for tiltak blant personer med nedsatt arbeids-
evne. På mange måter vil personer med nedsatt 
arbeidsevne som har et oppfølgingsvedtak som konklu-
derer med at tiltak er et aktuelt virkemiddel, likne de 
man tidligere betegnet som yrkeshemmede. Det er 
imidlertid grunn til å tro at den nye metodikken for opp-
følging av brukere vil føre til at mange får sin arbeids-
evne og sitt tiltaksbehov vurdert tidligere i løpet (for 
eksempel mens de fortsatt mottar sykepenger) enn hva 
som var tilfellet for de fleste yrkeshemmede. Dette er 
helt i tråd med ambisjonen om å gjøre hele NAVs virke-
middelapparat tilgjengelig for alle NAVs brukere, uten 
blikk på hvilken inntektssikringsordning brukeren 
faller  inn under. 

Funksjonsevne og arbeidsevne

Nedsatt funksjonsevne, eller redusert funksjonsevne, er 
begrep som er i bruk i offisielle sammenhenger. Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet definerer 
nedsatt funksjonsevne slik: «Med nedsatt funksjonsevne 
menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av 
kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg 
om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, ned-
satt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser 
på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Funks-
jonsnedsettelse regnes for å være synonymt med nedsatt 
funksjonsevne» (NOU 2001:22). Her er fokuset på perso-
nens helse i motsetning til når der er snakk om nedsatt 
arbeidsevne, der forholdet mellom den enkeltes utfordrin-
ger og ressurser og arbeidslivets krav står sentralt. 
En god del personer med nedsatt funksjonsevne vil også 
ha nedsatt arbeidsevne. Andre vil være i full jobb med 
eller uten ekstra hjelpemidler og tilrettelegging, og telles 
derfor ikke med blant dem som har nedsatt arbeidsevne. 
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Figur 2. 
Personer med nedsatt arbeidsevne.  
2006  2010.
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grupper og med ulik bakgrunn. I dette avsnittet gir vi en 
nærmere beskrivelse av gruppen, hvilke ytelser de mot-
tar og i hvor stor grad de allerede har en tilknytning til 
arbeidslivet.

18 800 personer under 25 år er registrert 
med nedsatt arbeidsevne
Gruppen med nedsatt arbeidsevne omfatter 56 prosent 
kvinner og 44 prosent menn. I den yngste aldersgruppen 
mellom 16 – 24 år, er det imidlertid en liten overvekt av 
menn. 

Gjennomsnittsalderen for personer med nedsatt ar-
beidsevne er 42 år. Tre av fire er mellom 25 og 54 år. Det 
er verdt å merke seg at 18 800 personer under 25 år er re-
gistrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne, herav 8 000 
personer på tiltak. For å illustrere hvilket omfang oppføl-
gingsarbeidet NAV har rettet mot de yngste, kan det nev-
nes at 12 300 personer i denne aldersgruppen var regis-
trert som helt ledige, mens 5 100 deltok på et ordinært 
tiltak på samme tidspunkt. Til sammen 36 200 under 25 
år var med andre ord registrert hos NAV enten som helt 
ledige, tiltaksdeltakere eller med nedsatt arbeidsevne ved 
utgangen av 2010. 

85 prosent av de som har nedsatt arbeidsevne har Norge 
som fødeland. Av de som er født i utlandet utgjør personer 
fra Irak, Somalia og landene fra det tidligere Jugoslavia 
den største andelen. For samtlige av disse tre innvandrer-
grupper har langt de fleste kommet til landet som flykt-
ninger. 

Fordeling etter bosted viser naturlig nok at antallet per-
soner med nedsatt arbeidsevne avhenger sterkt av innbyg-
gertallet. Vi finner flest personer med nedsatt arbeidsevne 
i Oslo, Akershus og Hordaland. Sett i forhold til antall 
bosatte i de ulike fylkene, varier imidlertid andelen perso-
ner med nedsatt arbeidsevne fra 4,8 prosent i Rogaland til 
9,0 prosent i Hedmark. 

Åtte av ti med nedsatt arbeidsevne mottar 
arbeidsavklaringspenger
Personer med nedsatt arbeidsevne består for en stor del av 
mottakere av arbeidsavklaringspenger. I desember mot-
tok 78,5 prosent av populasjonen denne ytelsen. Gruppen 
omfatter også personer med andre ytelser, blant annet en 
del som deltar på arbeidsrettede tiltak beregnet for perso-
ner med nedsatt arbeidsevne, mens de mottar for eksem-
pel uførepensjon. Dette gjaldt 9 prosent av personene med 

Tabell 1. 
Personer med nedsatt arbeidsevne, fordelt på 
demografiske kjennetegn. Desember 2010.

Antall Andel
Personer med nedsatt  
arbeidsevne 216 347 100 %

Kjønn
Menn 95 248 44 %
Kvinner 121 099 56 %
Alder
15–24 år 18 824 9 %
25–49 år 134 297 62 %
Over 50 år 63 226 29 %
Fødeland
Født i Norge 182 547 84 %
Født i utlandet 33 800 16 %

Kilde: NAV

Andelen personer med 
Fylke nedsatt arbeidsevne
Hele landet 6,8 %
 Østfold 8,2 %
 Akershus 5,9 %
 Oslo 5,9 %
 Hedmark 9,0 %
 Oppland 7,8 %
 Buskerud 7,2 %
 Vestfold 8,4 %
 Telemark 7,6 %
 Aust-Agder 8,5 %
 Vest-Agder 7,7 %
 Rogaland 4,8 %
 Hordaland 6,2 %
 Sogn og Fjordane 5,7 %
 Møre og Romsdal 6,6 %
 Sør-Trøndelag 6,2 %
 Nord-Trøndelag 7,5 %
 Nordland 7,5 %
 Troms 8,1 %
 Finnmark 8,3 %

Tabell 2. 
Personer med nedsatt arbeidsevne som andel 
av befolkningen, fordelt på bostedsfylke.  
Desember 2010.

Kilde: NAV
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nedsatt arbeidsevne, mens 2 prosent mottok individ-
stønad. De siste 10 prosentene er mottakere av andre 
ytelser som for eksempel sykepenger, kvalifiserings-
stønad, sosial stønad, og personer som søker om en ytelse.

Innføringen av arbeidsavklaringspenger, samt den nye 
avgrensningen av personer med nedsatt arbeidsevne som 
ble gjennomført i mars 2010, førte til at de som før hadde 
mottatt attføringspenger, rehabiliteringspenger, og tidsbe-
grenset uførestønad fikk ytelsen konvertert til arbeidsav-
klaringspenger. En stor andel av disse er fortsatt registrert 
i NAV. Rundt tre fjerdedeler av de 172 100 med nedsatt 
arbeidsevne som hadde rett på arbeidsavklaringspenger i 
desember 2010, er personer som også mottok en av de tre 
tidligere ytelsene ved innføringen av arbeidsavklarings-
penger. Figur 4 viser hvilke ytelser mottakerne hadde ved 
innføringen av arbeidsavklaringspenger.

seks av tI med nedsatt arBeIdsevne 
har enten en tILknytnIng tIL 
arBeIdsLIvet eLLer Ønsker en JoBB

En del av de som er registrert hos NAV med nedsatt 
arbeidsevn e har en tilknytning til arbeidslivet, enten ved 
at de kombinerer ytelsen eller tjenester fra NAV med en 
deltidsjobb, eller ved at de gjennom et tiltak i NAV arbei-
der i en bedrift. Av det totale antallet personer med ned-
satt arbeidsevne var 27 prosent registrert med et aktivt 
arbeidstakerforhold i Arbeidstakerregisteret ved utgangen 
desember. Denne tilknytningen til arbeidslivet er sterkere 
jo eldre personene er. Det er også en viss forskjell mellom 

kvinner og menn, hvor andelen med et aktivt ansettelses-
forhold er henholdsvis 29 prosent og 25 prosent. 

Personer med nedsatt arbeidsevne har ulike forutset-
ninger for å komme tilbake til i arbeid. For å få et bilde av 
hvor nært eller langt unna arbeidsmarkedet disse perso-
nene er, har vi benyttet opplysninger fra Statistisk sentral-
byrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) for de personene 
som var registrert med nedsatt arbeidsevne i 2. kvartal 
2010 og som besvarte AKU. I tillegg til spørsmål om per-
sonen var i inntektsgivende arbeid siste uke eller aktivt 
søkte arbeid siste fire uker, blir personer gruppert som 
«ikke-sysselsatt» spurt om de søker/ønsker arbeid eller 
ikke. Ved å benytte opplysningene oppgitt i her, kan vi si 
noe om arbeidskraftspotensialet i gruppen.

Figur 3 viser at 59 prosent av personene som var regis-
trert med nedsatt arbeidsevne i 2. kvartal oppga at de var 
sysselsatt, eller ønsket jobb.1 Av de som inngikk i AKU 
utgjør dette i underkant av 116 000 personer. Dette betyr 
at seks av ti enten har eller ønsker tilknytning til arbeids-
livet på dette tidspunktet. Likeledes ser vi at fire av ti som 
var registrert med nedsatt arbeidsevne oppga at de ikke 
ønsket arbeid. Dette er personer som på dette tidspunktet 
befinner seg lengre borte fra arbeidsmarkedet, og som vil 
ha behov for mer omfattende oppfølging for å eventuelt 
komme tilbake i jobb, i tillegg til de som avventer en 
avklarin g i forhold til en varig uførepensjon. 

1  Ønske jobb er her definert som om man aktivt har søkt jobb siste to uker, 
siste år eller at man ikke aktivt har søkt, men ønsker jobb.

AAP; 78,5 %

Uførepensjon; 
9,5 %

Individstønad; 
2,0 % Annet; 

10,0 %

Figur 3. 
Personer registrert med nedsatt arbeidsevne 
fordelt etter ytelse. desember 2010.

KILDE: NAV KILDE: NAV

Attføringspenger; 
44 698

Rehabiliterings-
penger; 

40 212

Tidsbegrenset 
uførestønad; 

42 016

Nytilgang; 
45 210

Figur 4. 
Personer registrert med nedsatt arbeidsevne og rett 
på arbeidsavklaringspenger ved utgangen av 
desember 2010, fordelt etter hvilken ytelse de var 
registrert med i februar 2010.
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oPPLærIng det stØrste tILtaket 

Et av de viktigste virkemidlene NAV administrer for å få 
personer tilbake til arbeidslivet er arbeidsrettede tiltak. 
Disse tiltakene kan ha ulike formål, målgrupper og inn-
retning (se faktaboks for oversikt over tiltak rettet mot 
personer med nedsatt arbeidsevne). Målsettingen med ut-
formingen av tiltaksporteføljen er at den skal dekke til 
dels ulike bistandsbehov for en heterogen gruppe. 

Ved utgangen av desember 2010 var 61 500 personer 
med nedsatt arbeidsevne registrert på arbeidsrettede til-
tak. Den største andelen deltok i et opplæringstiltak, som 
i stor grad består av videreutdanning innenfor det ordi-
nære utdanningssystemet og Arbeidsmarkedsopplæring 
(AMO). Den nest største deltakergruppen finner vi på 
tilta k rettet mot personer med behov for å utprøve sin 
arbe idsevne (Arbeidspraksis). 14 763 var registrert på et 
slikt tiltak ved utgangen av 2010. Målgruppen for tiltaket 
«Tilrettelagt arbeid» er personer som har liten mulighet 
for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. I overkant av 
10 100 personer deltok på et av tiltakene innenfor denne 
tiltaksgruppen. 

små endrInger I nIvået På 
tILtaksaktIvIteten

Omfanget av tiltaksaktiviteten rettet mot personer med 
nedsatt arbeidsevne har vært relativt stabilt de siste årene. 
Antall deltakere ved utgangen desember 2006 var tilnær-
met identisk med antallet registrert ved utgangen av de-
sember 2010. Henholdsvis 61 700 og 61 500 var registrert 
på et tiltak på disse to tidspunktene. Tiltaksnivået har de 
siste fire og et halvt årene ikke endret seg i takt med den 
totale utviklingen i beholdningen i målgruppen for tiltak. 
Innføringen av en reform som innebærer et økt fokus på 
arbeidslinjen, har imidlertid ført til en utvidelse av mål-
gruppen for arbeidsrettede tiltak. En videreføring av det 
samme tiltaksnivået i tiden fremover vil dermed kunne 
føre til lengre ventetid før man får startet opp på et tiltak, 
som følge av at antall personer per tiltaksplass vil øke. 

Sysselsatt/søker 
arbeid/

ønsker arbeid; 
59 %

Ønsker ikke arbeid; 
41 %

Figur 5. 
Personer registrert med nedsatt arbeidsevne,  
fordelt etter status i arbeidskraftsundersøkelsen 
(akU). 2. kvartal 2010.

KILDE: NAV/SSB

Arbeidsrettede tiltak Antall Andel
Antall personer med nedsatt 
arbeidsevne på tiltak 61 467 100 %

Avklaringstiltak 2 156 4 %
Oppfølging 7 589 12 %
Opplæring 22 452 37 %
Lønnstilskudd 3 900 6 %
Arbeidspraksis 14 763 24 %
Arbeidsrettet rehabilitering 255 0 %
Tilrettelagt arbeid 10 110 16 %
Annet 242 0 %

Tabell 3. 
Personer med nedsatt arbeidsevne som deltar på 
et arbeidsrettet tiltak fordelt på tiltakstype. 
desember 2010.

KILDE: NAV
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Figur 6. 
Personer med nedsatt arbeidsevne som deltar på et 
arbeidsrett tiltak. 2006 – 2010.
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UtFordrInger I oPPFØLgIngen av 
Personer med nedsatt arBeIdsevne

NAVs fremtidige oppgaver når det gjelder oppfølging av 
personer med nedsatt arbeidsevne er store. Antall perso-
ner registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne er øken-
de, samtidig som gruppen er sammensatt av personer med 
til dels veldig forskjellige bistandsbehov for å komme til-

bake til arbeidslivet. Denne analysen har vist at 59 prosent 
av de med nedsatt arbeidsevne som deltok i Arbeidskrafts-
undersøkelsen i andre kvartal 2010, på dette tidspunktet 
oppga at de hadde et ønske om å jobbe eller hadde en til-
knytning til arbeidslivet i form av et arbeidsforhold. Dette 
er personer som kan anses som nære arbeidsmarkedet, og 
hvor tidlig innsats kan ha stor effekt. En viktig målsetting 
for NAV blir å ivareta det behovet disse har for oppføl-

arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Avklaringstiltak
Avklaringstiltak tilbys personer som har behov for en mer omfattende bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen 
enn det NAV kan gi. I tiltaket kan det være aktuelt å klarlegge/vurdere kompetanse og muligheter personen har, eventuelt 
kartlegge hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at brukeren bedre skal kunne mestre å delta i arbeidslivet. 
Avklaringstiltak kan skje både i skjermede virksomheter og hos andre tiltaksarrangører som NAV har avtale med, eller på 
en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør. 

Oppfølging
Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for personer som trenger personlig bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for 
vedkommende, og som har et mer omfattende behov for formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Delta-
kerne gis praktisk bistand til å finne egnede arbeidsoppgaver eller en egnet arbeidsplass, og til tilrettelegging av arbeid og 
arbeidssituasjon.

Opplæring 
Opplæring skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber. Det skal også brukes til å hindre utstøting av personer 
som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller er i en usikker sysselsettingssituasjon og har behov for kvalifisering. 
Arbeidsmarkeds kurs (AMO) er ofte korte yrkesrettede kurs og er åpne for både ordinære arbeidssøkere og personer som har 
fått sin arbeidsevne nedsatt. Utdanning innenfor det ordinære utdanningssystemet kan inngå som en del av en aktivitetsplan 
for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt.

Lønnstilskudd
Lønnstilskudd skal motivere arbeidsgivere til å ansette personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet 
på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser. Lønnstilskudd ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter i en 
begrenset del av tiden deltakeren er ansatt.

Arbeidspraksis
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak for de med behov for å utprøve sin arbeidsevne i en arbeids-
markedsbedrift. Målsettingen med tiltaket er å styrke mulighetene til å skaffe eller beholde et arbeid. Deltakerne får anled-
ning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer, tilpasset sin kompetanse og sine utfordringer. I tillegg gis det oppfølging fra en 
veileder etter behov. 

Arbeidsrettet rehabilitering
Tiltaket er aktuelt for personer som er sykmeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt, slik at de hindres i å skaffe seg eller 
beholde inntektsgivende arbeid. Tiltaket er tilpasset brukerens behov og kan inneholde motivasjons- og mestringsaktiviteter, 
individuelt treningsopplegg med veiledning, arbeidsutprøving i trygge omgivelser, kontakt med arbeidslivet og livsstils-
veiledning. Arbeidsrettet rehabilitering finnes både som dag- og døgntjeneste. 

Tilrettelagt arbeid
Målgruppen er personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell 
tilretteleggi ng og oppfølging. Tiltaket består av arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes 
yteevne. Deltakerne er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for 
ansettelse sforholdet.

Annet
I denne kategorien inngår sysselsettingstiltak, permisjoner og vikariater, 
helsemessig utredning/behandling, tilrettelegging samt jobbskaping og egenetablering.
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ging, samtidig som etaten tilbyr tiltak til personer som per 
i dag har behov for en mer omfattende bistand før de 
eventuelt kan returnere tilbake i arbeid.

Bakgrunnen for innføring av arbeidsevnevurderingen 
som ny arbeidsmetodikk i etaten, og å samle attførings-
penger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføre-
stønad i den nye ytelsen arbeidsavklaringspenger, var at 
man ønsket en mer helhetlig tilnærming til gruppen med 
nedsatt arbeidsevne. Grunnlaget for denne reformen 
ligge r i arbeidslinja, som kort oppsummert betyr å bevege 
personer fra passivitet til arbeidsaktivitet. Et sentralt 
virkemi ddel for å oppnå dette er arbeidsrettede tiltak. I 
arbeidet med å utarbeide en tiltaksportefølje som på best 
måte skal dekke de behov for oppfølging gruppen med 
nedsatt arbeidsevne har, spiller tiltaksevalueringer en 
viktig rolle. Det å ha kunnskap om hvilke tiltak som 

virke r, og for hvem, er en forutsetning for en effektiv 
oppfølgin g av denne målgruppen. Selv om det foreligger 
en del slike effektstudier, finnes det få entydige svar. 
Løpend e evalueringer av aktive tiltak, for eksempel i 
samarbeid med forskningsinstitusjoner, vil derfor være en 
viktig premiss for en vellykket oppfølging av de som har 
en nedsatt arbeidsevne i tiden som kommer. 

reFeranser
St.meld.nr.9 (2006-2007): Arbeid, velferd og inkludering 

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger. En strategi for ned-
bygging av funksjonshemmende barrierer
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Leder- og medarbeidereffekter av 
Kontinuerlig forbedringsprosjekter i NAV
Av LAiLA Hove

SAmmeNdrAg

Ett av hovedmålene for NAV-etableringen var en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. I forbindelse med 
dette målet, samt behovet for å få redusert saksbehandlingstiden i NAV, ble det startet et forbedringsarbeid basert på 
Lean-metodikk. I NAV blir denne typen forbedringsprosjekter kalt for Kontinuerlig forbedring og Beste interne praksis. 
Målet med prosjektene er å skape effektive og gode arbeidsprosesser til beste for bruker og medarbeider. Prosjektrap-
porter viser økt saksproduksjon per ukesverk, og også at effektene varer utover prosjektperiodene. 
Forbedringsprosjektene vektlegger og forutsetter en bred medarbeider- og lederinvolvering, med mål om å skape en 
forbedringskultur i tillegg til raske resultater. Leder- og medarbeideratferden som forutsettes innenfor denne meto-
dikken har nær sammenheng med atferden innenfor utviklingsorientert ledelse og selvledelse. Dette er en atferd som 
bygger både indre motivasjon og danner grunnlag for gode resultater. En leder- og medarbeiderstudie gjennomført i 
NAV i mai 2010, viser positive sammenhenger mellom denne leder- og medarbeideratferden i forhold til vurdering av 
effektivitet og positiv identitetsfølelse med NAV. Det vises videre at enhetene som har gjennomført forbedringsprosjekter 
har mer positiv score på kategorier innenfor denne formen for leder- og medarbeideratferd, enn enhetene som ikke har 
gjennomført slike forbedringsprosjekter. 

INNførINg AV KoNtINuerLIg 
forbedrINgSmetode I NAV

Ett av hovedmålene med etableringen av NAV var en hel-
hetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning til beste 
for brukerne. Ett av tiltakene for å nå dette målet var å 
skille saksbehandlingsoppgavene ut fra NAV-kontorene 
og legge dem over til egne Forvaltningsenheter. Dette for 
at NAV-kontorene skulle frigjøre tid til tettere og bedre  
brukeroppfølging, og at Forvaltningsenhetene skulle 
kunne konsentrere seg om å få rask saksbehandling og 
god kvalitet i selve saksbehandlingen. Det er etablert 457 
NAV-kontor og 25 Forvaltningsenheter. 

Tidlig i etableringsfasen var det store utfordringer 
knyttet til å behandle saker innenfor avtalt saksbehand-
lingstid. For å løse utfordringene knyttet til å få økt 
effektivi tet og bedre kvalitet i saksbehandlingsproses-
sene, ble det startet et systematisk arbeid med forbe-
dringsprosesser, basert på Lean-metodikk (se faktaboks 
neste side). I NAV blir disse forbedringsprosessene kalt 
for Kontinuerlig forbedringsprosjekter(KF) og Beste 
intern e praksis prosjekter (BIP) (se faktaboks neste side). 
Denne metodikken er basert på en systematisk og invol-
verende metode, hvor det drives faktabasert forbedrings-
arbeid. Målet er å kartlegge og forbedre arbeidsprosessene 
til beste for brukere og medarbeidere.

I perioden fra 2009 til 2010 gjennomførte NAV ca 30 
forbedringsprosjekter basert på denne metodikken, 
hoved sakelig i Forvaltningsenhetene i NAV. Prosjektene 
ble gjennomført med direkte støtte fra Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet, men også etter perioden med sentral 
støtte har forbedringsressurser i de ulike fylkene fortsatt 
arbeidet med forbedringsprosesser.

Det er gjennomført Kontinuerlig forbedringsprosjekter 
(KF-prosjekter) i syv enheter fra fire fylker, samt 17 pro-
sjekter av varianten «Beste interne praksis» (BIP-prosjek-
ter) i 12 fylker. Prosjektene knyttet til «Beste interne 
praksis» har mange likhetstrekk med Kontinuerlig for-
bedringsprosjekter, men har en kortere tidshorisont, med 
færre innledende analyser og mer uttesting av tiltak som 
viser seg å fungere andre steder (derav begrepet «Beste 
interne praksis») Ett av målene med disse prosjektene er å 
få til raskere spredning av tidligere dokumenterte effekter 
fra Kontinuerlig forbedringsprosjekter. 

Kontinuerlig forbedringsprosjekter viser en gjennom-
snittlig økning i saksproduksjon per dagsverk på ca 60 
prosent. Produksjonsøkningen varierer mellom 25 og 70 
prosent i de ulike prosjektene1. Beste interne praksis viser 
gjennomsnittlige forbedringer i produksjon per ukesverk 

1  Dette er tall fra prosjektrapporter, og er tall basert på manuelle tellinger 
ved prosjektenes oppstart og ved prosjektavslutning.
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på ca 10 prosent (store prosjektvise variasjoner, fra 45 
prosent forbedringer i produksjon til nesten 40 prosent 
reduksjon i produksjon) (Larsen, K 2009). At resultatene 
på prosjekter innen Beste interne praksis er lavere enn for 
Kontinuerlig forbedring, kan henge sammen med kortere 
tidshorisont i prosjektene. Sårbarheten for omliggende 
faktorer, eksempelvis sykefravær og andre prioriteringer, 
kan bidra til større negative konsekvenser ved måling av 
resultater.

Forbedringsmetodikk i offentlig sektor 
Lean som forbedringsmetodikk har i mange år vært ut-
bredt i privat sektor og i store organisasjoner, som Telenor, 
Schibsted, Ringnes, Hydro, med flere. De siste årene har 
også metodikken blitt tatt i bruk i offentlig sektor, deri-
blant Universitetssykehuset i Nord-Norge, Universitetssy-
kehuset i Oslo, Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet(UDI) 
og NAV. 

Danmark er blant landene i Europa med størst utbre-
delse av Lean-metodikk i offentlig sektor, hvor 3 av 4 
kommuner benytter denne metodikken. Et eksempel fra 
Egegården sykehjem i Danmark viser at det var en del 
motstand fra fagforeningene mot å forbedre tjenestene og 
tilbudet ved hjelp av «samlebåndsprinsipper», men at 
dette endret seg da resultatene viste at både brukere og 
medarbeiderne fikk en bedre hverdag etter forbedrings-
prosessen. 

Per i dag er det tilsvarende metodikk innført i 8 kom-
muner i Norge. Offentlig sektor står ovenfor utfordringer 
knyttet til økende forventinger og knappe budsjettram-
mer, hvor behovet for å skape mer verdi og kvalitet med 
mindre ressurser vil øke. En metodikk som Lean kan 
være med på å bidra i arbeidet med å løse noen av disse 
utfordringene.

eksempel fra et forbedringsprosjekt i nav
Figur 1 viser gjennomsnittlig antall saker behandlet per 
dagsverk i de aktuelle ukene for en arbeidsprosess knyttet 
til behandling av sykepengesaker ved en NAV-enhet i Sør-
Trøndelag. 

Analysefasen er tidlig i prosjektgjennomføringen, og 
før implementering av forbedringstiltak. Denne fasen 
vise r en gjennomsnittlig produksjon på 74 saker per dags-
verk. I implementeringsfasen blir forbedringstiltakene 
iverksatt, og resultatene viser at det i snitt ble behandlet 
103 saker per dagsverk, dvs. en produksjonsøkning på 40 
prosent. Målet med Kontinuerlig forbedring og Lean er å 
legge til rette for kontinuerlige forbedringsprosesser som 
er drevet av medarbeiderne og lederne i fellesskap. I dette 
prosjektet ble det gjennomført analyser ett år etter imple-
menteringen av forbedringstiltakene, for å måle om pro-

metodikk 

Forbedringsprosjektene «Kontinuerlig forbedring» og 
«Beste interne praksis» i NAV er i stor grad basert på 
Lean-metodikk. Denne metodikken ble valgt fordi det 
på det aktuelle tidspunktet ble vurdert som det beste al-
ternativet for å systematisk og praktisk kunne ta tak i de 
konkrete utfordringene knyttet til å få redusert antallet 
ubehandlede saker i NAV. Begrepet Lean betyr «smal/
slank produksjon», og handler om å forbedre arbeids-
prosesser på en systematisk måte for å skape mer verdi 
for kunden. Metodikken ble utviklet basert på studier av 
hvordan Toyota Production System klarte å skape det 
som lenge var oppfattet som verdens mest effektive pro-
duksjonssystem. I NAV-sammenheng er det brukeren 
som er kunden.

En av grunnfilosofiene i metodikken handler om re-
spekt for brukeren gjennom å øke oppmerksomhet og 
aktiviteter som gir verdi for brukeren. Deretter handler 
det om respekt for medarbeideren, gjennom å involvere 
og ta i bruk mer av deres kompetanse for å løse utfor-
dringer og skape forbedringer. Målet i Lean handler 
ikke bare om å ta i bruk et sett av verktøy, men også om 
å jobbe målrettet for å etablere en kultur hvor medarbei-
dere har muligheter og verktøy til å gjennomføre for-
bedringer kontinuerlig. Det handler også om å bygge en 
fleksibilitet og mobiliseringsevne i organisasjonen i 
møte med fremtidige utfordringer.

Prosjektene innen Kontinuerlig forbedring i NAV har 
en tilnærming som går dypt inn i arbeidsprosessene for 
å danne grunnlag for varige forbedringer med fokus på 
blant annet følgende:

•  Fokus på å skape felles forståelse av hele arbeidspro-
sessen og verdikjeden med et brukerperspektiv

•  Forankring og bred involvering av både medarbeidere 
og ledere i prosessene

•  Identifisering og forståelse av rot-årsakene, for å 
kunne skape endringer som varer over tid

•  Gi praktisk støtte og veiledning i det konkrete forbe-
dringsarbeidet, og stimulere til refleksjon rundt egen 
praksis 

•  Etablere strukturer og systemer for oversikt, styring, 
målinger og oppfølging med oppmerksomhet på dag-
lig drift og forbedringsmuligheter

Selve forbedringsprosjektene er strukturert i fem hoved-
faser: forberedelse, analyse, løsningsutvikling, imple-
mentering og oppfølging/kontinuerlig forbedring, hvor 
hver fase har sine distinkte mål og aktiviteter. Meto-
dikken har en rekke spesifikke verktøy tilpasset målene 
for hver fase. Prosjektene innen Beste interne praksis er 
basert på samme metodikk og prinsipper, men har færre 
analyser og kortere tidshorisont.



34

// Leder- og medarbeidereffekter av kontinuerlig forbedringsprosjekter i NAV // Arbeid og velferd Nr 1 // 2011

sjektet bidro til varige effekter. Tallene viser at produksjo-
nen har økt ytterligere også etter at prosjektet ble avsluttet. 
Ett år etter prosjektet ble gjennomført ble det i snitt per 
dagsverk behandlet 115 saker, dvs. en forbedring på 55 
prosent fra oppstart og analysefase. 

Eksempel på forbedringstiltak som ble 
iverksatt i implementeringsfasen 2009: 
•  Det ble innført én inngående kø for saksbehandlingen. 

Det vil si at når sakene kommer inn til NAV blir de i 
første omgang behandlet fortløpende. Tidligere var det 
var en inndeling av behandlingsklare saker etter fød-
selsnummer som ble fordelt på medarbeiderne. Dette 
var en utfordring, siden det er variasjon i saksinngang 
per fødselsnummer og det førte til større sårbarhet der-
som det oppsto sykefravær og lignende hos en medar-
beider.

•  Det ble innført ny organisering av teamet, hvor sakens 
kompleksitet og vanskelighetsgrad ble fordelt etter og 
tilpasset til medarbeiderens kompetanse. Medarbei-
derne jobber nå mer med det de ønsker og behersker. 
Dette i motsetning til tidligere, hvor organiseringen 
medførte at medarbeideren måtte behandle saker de 
ikke følte de behersket, og hvor arbeidsbelastningen 
var nokså ujevn. 

•  Det ble etablert rutinebeskrivelser for kompliserte sa-
ker, som ledd i å bygge kvalitet i saksbehandlingen og 
kompetanse i avdelingen. 

•  Det ble innført daglige tavlemøter, dvs. korte møter 
hvor alle medarbeiderne samles foran en tavle for å få 
felles oversikt over dagens saker og oppgaver, beman-
ning, prioriteringer og mulige forbedringsområder.

•  Det ble satt tydelige resultatmål, blant annet mål om å 
være daglig à jour på registrering av innkomne saker.

•  Det ble gjennomført opplæring på bruk av fagsystemet 
Arena, for sikre kvalitet og rask dokumentasjon.

•  Det ble innført rutiner for hyppigere gjennomgang av 
mappen «ventesaker», det vil si gjennomgang av de sa-
kene som står på vent på grunn av at saksbehandlerne 
venter på å få tilsendt nødvendig dokumentasjon for å 
ferdigbehandle saken. 

resULtater Fra Leder og 
medarBeIderstUdIe: eFFektIv LedeLse 
og motIverte medarBeIdere 

I mai 2010 ble det gjennomført et leder- og medarbeider-
studie i de fylkene som hadde gjennomført Kontinuerlig 
forbedringsprosjekter. Målet var å studere om, og i hvil-
ken grad, lederatferden påvirkes som følge av fokus på 
denne formen for forbedringsarbeid, og hvordan lederat-
ferden i NAV henger sammen med den lederatferden som 
forskning trekker frem som kategorier for hva som best 
predikerer effektiv ledelse. Det er tre hovedkategorier 
som trekkes frem. Det er lederens evne til 1) å skape re-
sultater (resultatorientering) 2) utvikle humankapitalen 
(relasjonsorientering) og 3) stimulere til endringer og for-
bedringer (endringsorientering) (Yukl 2010). Disse tre 
områdene er studert, og samlet under betegnelsen «ut-
viklingsorientert ledelse». Denne formen for ledelse har 
nær sammenheng med den ledelsesatferden som foruset-
tes i Kontinuerlig Forbedring.

En av forutsetningene er at forbedringsarbeidet er med-
arbeiderdrevet. Dette gjennom at medarbeiderne invol-
veres og blir gitt muligheter og verktøy til å drive med 
faktabaser t forbedringsarbeid. Denne forutsetningen er 
sett i sammenheng med medarbeideratferden innenfor 
teorien  om selvledelse (Martinsen 2010). Selvledelse 
handler om evnen medarbeideren har til å påvirke, moti-
vere og lede seg selv, og er bygget på teorien om indre 
motivasjon (se faktaboks). Atferden i selvledelse er knyt-
tet til 1) evnen til å sette egne målsettinger og utvikle 
egen kompetanse (prestasjonsorientering) 2) evnen til å 
påvirke egen arbeidsdag i retning av det som skaper moti-
vasjon og egenutvikling (selvregulering) og 3) evnen til å 
skape god balanse mellom jobb og privatliv, blant annet 
gjennom å regulere egen arbeidsbelastning (verdiorien-
tering).

Det er videre sett på om denne formen for leder- og 
medarbeideratferd i NAV har positiv sammenheng med 
hvordan effektivitet er defi nert i Kontinuerlig forbedring. 
Siden det ikke var mulig å knytte data direkte til produk-
sjonstall, er det utviklet et eget sett med påstander hvor de 
som har besvart undersøkelsen vurderer hvordan de opp-
lever egen avdelings effektivitet. 

Figur 1: 
antall sykepengesaker behandlet ved en enhet 
i sørtrøndelag før, under og ett år etter 
implementeringen av forbedringstiltak.

KILDE: NAV
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Eksempel på påstand knyttet til avdelingseffektivitet 
er: «I min avdeling har vi fokus på hvordan vi kan gjøre 
arbeidsprosessene våre mer effektive og hensiktsmessige 
for å nå våre mål».

Deretter er det studert om denne leder- og medarbeide-
ratferden i NAV har en positiv sammenheng med en posi-
tiv følelsesmessig tilknytning til NAV som arbeidssted. 
Variabelen som måler dette blir kalt for affektiv organisa-
sjonsforpliktelse. Den affektive organisasjonsforpliktel-
sen handler om identitetsfølelse og stolthet over å tilhøre 
organisasjonen. Forskning viser at denne identitetsfølel-
sen har nær sammenheng med indre motivasjon og pre-
stasjoner, og fremhever dette som «limet» som skaper 
bånd mellom endringsmål og mennesker. Det er definert 
tre ulike former for organisasjonsforpliktelse; normativ 
(«jeg bør jobbe»), kalkulativ («jeg må jobbe») og affektiv 
(«jeg ønsker å jobbe»). Den siste varianten handler om å 
skape positiv lyst og vilje til å jobbe, og er den formen for 

organisasjonsforpliktelse som viser mest positive sam-
menhenger både på økt indre motivasjon, lavere sykefra-
vær og bedre prestasjoner. 

Eksempel på påstand knyttet til affektiv organisasjons-
forpliktelse: «Jeg føler positiv tilhørighet til NAV»

Til slutt er det gjennomført en gruppesammenligning 
mellom enheter som har gjennomført eller blitt direkte 
berørt av forbedringsprosjekter (KF el BIP), og enheter 
som ikke har gjennomført slike prosjekter. Dette for å se 
etter om det er noe som skiller disse gruppene, og i så fall 
hva.

mer effektive ledere
Utviklingsorientert ledelse inneholder altså tre kategorier: 
relasjonsorientering, resultatorientering og endringsori-
entering. Lederens relasjonsorientering handler om evnen 
til å bygge en positiv, tillitsfull og god relasjon til medar-
beideren. Dette gjennom å innta en veiledende rolle, 
involv ere og gi uttrykk for tillit og ros. Resultatorienterin-
gen handler om å sette tydelige mål og forventinger. 
Videre handler det om evnen til å koordinere aktiviteter 
og løse prosesshindringer fortløpende. Endringsoriente-
ringen handler om lederens evne til å forklare hvorfor 
endringer trengs, tydeliggjøre målbilder og stimulere til 
læring. 

Det er en positiv sammenheng mellom atferden i rela-
sjonsorientering og resultatorientering i forhold til å skape 
en positiv følelsesmessig tilknytning til NAV (affektiv 
organisasjonsforpliktelse). Så lederens evne til å skape 
gode tillitsfulle relasjoner med sine underordnede, 
sammen med lederens evne til å være tydelig og resultat-
orientert, er med på å bygge medarbeiderens positive 

data og analyse

«Utviklingsorientert ledelse og selvledelse sett i forhold 
til Lean implementering i NAV»(Hove 2010) er en kvan-
titativ studie som er rettet mot alle medarbeidere og le-
dere i syv forvaltningsenheter i de fire fylkene hvor 
NAV har arbeidet med Kontinuerlig forbedringsprosjek-
ter. Målet med studiet var å studere om det er positiv 
sammenheng mellom utviklingsorientert ledelse og 
selvledelsesatferden, i forhold til avdelingseffektivitet 
og affektiv organisasjonsforpliktelse. Et annet mål med 
studiet var å se om det er signifikante gruppeforskjeller 
i dataene mellom gruppen som har gjennomført forbe-
dringsprosjekter og gruppen som ikke har gjennomført 
denne type forbedringsprosjekter.

Det er 45 påstander i spørreundersøkelsen fordelt på 
åtte ulike variabler. Det er tre uavhengige variabler/ 
kategorier innenfor både utviklingsorientert ledelse og 
selvledelse, og to avhengige variabler (avdelingseffekti-
vitet og affektiv organisasjonsforpliktelse). Påstandene 
vurderes ut fra en skala fra 1-7, hvor 1 betyr «passer 
svært godt» og 7 betyr «passer overhodet ikke». 

Datamaterialet består av 577 respondenter, dvs. at 55 
prosent av utsendt skjema ble besvart. Ca. 70 prosent av 
de som besvarte skjemaet, svarer at de har deltatt i eller 
blitt direkte berørt av et Kontinuerlig forbedringspro-
sjekt eller et prosjekt av typen Beste interne praksis, 
mens 30 prosent svarer de ikke har deltatt i eller blitt 
direkte berørt av disse forbedringsprosjektene. Dette 
studiet er fra en liten del av NAV, dvs syv forvaltnings-
enheter. Så til tross for at datamaterialet tilfredstiller 
statistiske krav til sammenhenger og signifikans, må 
likev el resultatene sees i lys av dette.

Datamaterialet er analysert i statistikkprogrammet 
SPSS, hvor det er gjennomført korrelasjonsanalyser, 
regresjo nsanalyser og t-test (gruppesammenligning). 

eksempel på påstander i studiet  
knyttet til utviklende ledelse

Relasjonsorientering: 
«Lederen gir uttykk for tillit til min dyktighet»
«Lederen legger til rette for at jeg skal utvikle min 
selvstendighet i jobben»

Resultatorientering:
«Lederen viser at han/hun er resultatorientert»
«Lederen skaper nye ideer for hvordan enheten skal 
fremstå i fremtiden»

Endringsorientering:
«Lederen utarbeider konkrete planer for hvordan 
visjoner kan virkeliggjøres»
«Lederen tar opp vanskelige ting med en gang de 
oppstår»
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følelse  av NAV-identitet. Innenfor de tre kategoriene i ut-
viklingsorientert ledelse, viste imidlertid ikke «endrings-
orientering» noen sammenheng på denne identitetsfølel-
sen. Dette kan ha noe sammenheng med at påstandene 
innenfor kategorien er blitt noe mer planorientert enn 
inspirasjo ns- og læringsorientert i denne spørreunder-
søkelsen. I tillegg kan det være et uttrykk for at de som 
har besvart undersøkelsen har mer behov for ro og stabili-
tet, og mindre fokus på endringer i forhold til å skape en 
positiv identitetsfølelse med NAV.

Når det gjelder sammenhenger til hvordan responden-
tene vurderer egen avdelings effektivitet viser analysene 
andre utslag. Da er det «resultatorientering» og «en-
dringsorientering» som viser signifikante sammenhenger. 
En leder som setter tydelige mål og har forventinger, og 
samtidig har oppmerksomhet knyttet til å virkeliggjøre 
visjoner og forbedringer, bidrar til å øke den opplevde 
avdelingseffektiviteten slik den er definert i dette studiet. 
Lederens evne til å skape gode tillitsfulle relasjoner med 
sine underordnede viser imidlertid ingen signifikant sam-
menheng med vurdering av avdelingseffektivitet. Dette 
står i kontrast til annen forskning, hvor relasjonsorien-
teringen kan vise til sterkere sammenhenger enn resultat-
orientering med hensyn til hva som best påvirker målet 
om gode arbeidsprestasjoner. Dette kan handle om hvor-
dan begrepet effektivitet er definert i dette studiet, i for-
holdt til hvordan det er definert i annen forskning. I dette 
studiet er avdelingseffektivitet definert relativt smalt, og 
knyttet til effektiv arbeidsprosess. Videre er begrepet 
«effektivi tet» er et begrep med ulike merkelapper, og 
inge n ensbetydende definisjon av innhold. 

er det noen forskjell mellom gruppene med 
og uten forbedringsprosjekter?
Når gruppen som har gjennomført forbedringsprosjekter 
sammenlignes med gruppen som ikke har gjennomført 
slike prosjekter, vises det tydelige gruppeforskjeller på 
alle de tre kategoriene innenfor utviklingsorientert ledel-
se. Gruppen som har gjennomført forbedringsprosjekter 
har en mer positiv gjennomsnittscore på påstandene som 
er benyttet i denne studien. «Resultatorientering» har 
høyest gruppeforskjell med ca 15 prosent, «relasjonsori-
entering» ca 10 prosent og «endringsorientering» ca 7 
prosent. I forhold til en vurdering på en skala fra 1-7, 
utgjø r ikke forskjeller på opptil 15 prosent svært mye, 
men gruppeforskjellen er signifikant (se figur 2)

NAV hadde ikke gjennomført noe vesentlig opplæring 
på ledelse i forbindelse med Kontinuerlig forbedringspro-
sjektene på det tidspunktet studiet ble gjennomført, så 
resultatene kan knyttes til hva forbedringsprosjektene 
kan bidra med gjennom selve designet av prosessene 
og oppmerksomheten knyttet til forbedringsprosjektet. 

Forbedringspr osjektene er lagt opp med bred medarbei-
der- og lederinvolvering, og en god del opplæring og 
kompetanseoverføring skjer i praksis ved selve prosjekt-
gjennomføringen. 

mer selvdrevne medarbeidere
Selvledelse inneholder tre kategorier: prestasjonsorien-
tering, selvregulering og verdiorientering (se eksempler i 
faktaboks). Noe av det sentrale elementet i Kontinuerlig 
forbedringsmetodikken er at det forutsetter medarbeider-
drevede forbedringsprosesser. Det vektlegges bred invol-
vering av de som kjenner praksisen best, fordi de vet best 
hvilke forbedringstiltak som kan fungere i praksis. I 
mange sammenhenger er det ikke lenger slik at lederen 
vet best. I organisasjoner med økende kompleksitet, 
sammen med økende kompetansenivå hos medarbeiderne, 
vil det dannes nye måter å jobbe og lede på. I et selvledel-

eksempel på påstander  
knyttet til selvledelse

Prestasjonsorientering:
«Jeg jobber mot spesifikke målsettinger som jeg setter 
for meg selv»
«Jeg går aktivt inn for nyutvikling / forbedring»

Selvregulering:
«Når jeg har avsluttet en litt kjedelig oppgave, belønner 
jeg meg selv med noe jeg liker»
«Jeg prioriterer oppgaver som gir meg en klar opplevelse 
av selvbestemmelse»

Verdiorientering:
«Jeg har vansker med å begrense arbeidsmengden»
«Jeg jobber mer enn det som er forsvarlig»

Figur 2. 
gruppesammenligning mellom enheter som 
har og ikke har gjennomført forbedrings
prosjekter (kF/BIP). 
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sesperspektiv blir medarbeiderne aktive og medansvarlige 
for organisasjonens arbeid knyttet til planlegging, beslut-
ningstaking og evaluering.

Analysen viser positive signifikante sammenhenger 
mellom alle de tre kategoriene i selvledelse i forhold til 
den positive følelsesmessige tilknytningen til NAV (af-
fektiv organisasjonsforpliktelse). Det kan altså tyde på at 
denne formen for medarbeideratferd kan være med å 
bygge organisasjonsstolthet og positiv NAV-identitet. 
Både selvledelse og affektiv organisasjonsforpliktelse har 
positiv sammenheng med indre motivasjon, som predike-
rer gode prestasjoner, etc. 

Når det gjelder sammenhenger knyttet til vurdering av 
egen avdelingseffektivitet, viser atferden knyttet til på-
standene innenfor «prestasjonsorientering» og «selvregu-
lering» en positiv sammenheng. Det vil si at medarbei-
derens mulighet og evne til å være målorientert, sammen 
med muligheten til å påvirke egen arbeidsdag, viser en 
positiv sammenheng med vurderingen av avdelingens-
effektivitet. Det viser seg imidlertid at medarbeiderens 
evne til å skape god balanse mellom jobb og privatliv, for 
eksempel i forhold til arbeidsbelasting, ikke har noen 
sammenheng på vurdering av avdelingseffektivitet. 

Forskjeller mellom gruppene med og uten 
forbedringsprosjekter
Ved gruppesammenligning finner vi signifikante for-
skjeller mellom de som har og de som ikke har hatt for-
bedringsprosjekter. For «Prestasjonsorientering», som 
handler om medarbeiderens vilje og evne til å sette mål og 
jobbe målrettet, har de som har gjennomført Kontinuerlig 
forbedringsprosjekter ca 11 prosent bedre gjennomsnitts-
score enn gruppen som ikke har gjennomført for-
bedringsprosjekter. «Selvregulering», som handler om 
medarbeiderens mulighet til å justere egen arbeidshver-
dag, har ca 8 prosent bedre score hos gruppen som har 
gjennomført forbedringsprosjekter. Dette betyr at de som 
har tatt del i, eller blitt berørt av, slike forbedringsprosjek-
ter vurderer seg som mer målorienterte, og synes de har 
noe større muligheter til å regulere egen arbeidshverdag 
enn gruppen som ikke har gjennomført slike prosjekter. 
Selvreguleringsfaktoren er knyttet til begrepet selv-
bestemmelse, som er sentralt for hva som kan predikere 
indre motivasjon (se faktaboks).

Når vi ser på kategorien «verdiorientering», dvs. 
vurderi ng av påstander knyttet til arbeidsbelastning, så 
avdekkes det ingen gruppeforskjell mellom de som har og 
de som ikke har hatt forbedringsprosjekter. Denne varia-
belen er vurdert lavest på skalaen i studiet,, med en gjen-
nomsnittlig score på 4,25. Det kan tyde på at arbeids-
belastning er en utfordring for mange av respondentene, 
uavhengig av gjennomføring av forbedringsprosjekter.

Behov for å bygge positiv identitetsfølelse 

Påstandene innenfor den kategorien som vurderer den 
positive organisasjonsforpliktelsen (affektiv organisa-
sjonsforpliktelse) har noen av de laveste gjennomsnittsco-
rene i dette studiet. Respondentene i NAV har hovedsake-
lig rangert påstandene fra ca 3 – 5 på skalaen, dvs. fra 
«passer litt godt» til «passer litt dårlig». Det er altså få 
respondenter som har svart bedre enn «passer litt godt», 
og dette kan tyde på at en stor del av respondenten i dette 
studiet ikke opplever å ha denne positive følelsesmessige 
tilknytningen til arbeidsplassen sin, NAV.

«Organisasjonsforpliktelse» er knyttet til hvordan 
medarbeidere positivt identifiserer seg med organisasjo-
nen de er ansatt i. Det handler om samsvaret mellom 
medarbeiderens verdier og organisasjonens verdier, og 
det handler om lojalitet. Lojale medarbeidere har ofte 
høyere motivasjon, og det er flere studier som viser sam-
menhenger mellom motivasjon, denne formen for organi-
sasjonsforpliktelse og arbeidsprestasjoner.

eksempel på påstander knyttet til affektiv 
organisasjonsforpliktelse

«Jeg føler positiv tilhørighet til NAV»
«Jeg føler virkelig at NAVs problemer er som mine 
egne»

Analysene viser ingen signifikant gruppeforskjell mellom 
gruppene som har og ikke har gjennomført forbedrings-
prosjekter når det gjelder vurderingene knyttet til positive 
organisasjonstilknytning (affektiv organisasjonsforplik-
telse). Men som tidligere nevnt i denne artikkelen (ref. 
punktet om effektiv ledelse og mer selvdrevne medarbei-
dere), er det positive sammenhenger mellom kategoriene i 
utviklingsorientert ledelse (lederatferd), selvledelse (med-

Indre vs. ytre motivasjon

Nyere motivasjonsteorier innenfor arbeidsmotivasjon er 
orientert mot å skape lyst til å jobbe i motsetning til å ha 
fokus på å få medarbeiderne til å utføre det som er for-
ventet. For å få medarbeidere til å jobbe av lyst, må den 
indre motivasjonen stimuleres. Det skilles ofte mellom 
ytre og indre motivasjon. Ytre motivasjonsatferd har 
kilden til motivasjonen utenfor det å utføre selve job-
baktiviteten, men er i stedet knyttet til resultatet som 
følge av jobbaktiviteten, som bonuser etc. Indre motiva-
sjonsatferd har bakgrunn i indre belønninger som til-
fredshet, interesse, glede eller mening knyttet til selve 
oppgavene som utføres. Indre motivasjon er knyttet opp 
mot tre primære behov; behov for kompetanseopplevel-
se, selvbestemmelse og tilhørighet. (Kuvaas 2008) 
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arbeideratferd) og den positive organisasjonstilhørigheten 
(affektiv organisasjonsforpliktelse). Det vises videre at 
gruppen som har gjennomført forbedringsprosjekter har 
litt høyere utslag på vurdering av denne atferden. 

Det finnes mange måter å bygge positiv organisasjons-
forpliktelse, og noen sentrale elementer er knyttet til å 
involvere og skape forståelse for organisasjonens visjoner 
og strategier. Videre er graden av gjensidig tillit i rela-
sjonen mellom medarbeideren og lederen et vesentlig 
elemen t.

Det siste NAV-kontoret etableres i første kvartal 2011, 
og NAV er enda relativt fersk som organisasjon. Sett fra 
det perspektivet, sammen med utfordringene NAV møtte i 
etableringsfasen, er det kanskje ikke overraskende at både 
identitetsfølelse og arbeidsbelastning er aktuelle utfor-
dringsområder. 

PosItIve eFFekter og UtFordrInger 
med ForBedrIngsProsJekter 

I september 2010 ble det gjennomført en enkel kvalitativ 
undersøkelse for å hente inn tilbakemeldinger fra de ulike 
fylkene som har gjennomført prosjekter innen Kontinuer-
lig forbedring og/eller Beste interne praksis. Fylkesdirek-
tørene ble stilt to åpne spørsmål:

«Hva er de mest positive effektene av KF og BIP pro-
sjekter»

«Hva er de største utfordringene med KF og BIP pro-
sjekter»

13 fylker sendte inn sine tilbakemeldinger på spørsmå-
lene. Med hensyn til spørsmålet om positive effekter, er 
tilbakemeldingen hovedsakelig knyttet til at prosjektene 
bidro med økte ressurser til aktiviteter som skaper verdi 
for brukeren. Dette gjennom å utføre saksbehandlingen 
raskere med færre feil, og ved å frigjøre ressurser til 
brukeroppfølgin g. Tilbakemeldingene er også knyttet til 
at prosjektene bidro med gode strukturer og gode verktøy 
for å få oversikt, kontroll og forståelse av arbeidsproses-
sene. Videre nevnes det at prosjektene bidro til å forbedre 
samhandlingen på tvers av NAV-enheter, blant annet 
gjennom mer systematisk utveksling av kompetanse. Fra 
et medarbeiderperspektiv viser tilbakemeldingene at disse 
opplevde at involveringen bidro positivt på opplevelsen av 
å bli hørt og sett. 

Ved spørsmålet om opplevde hindringer er tilbake-
meldingene knyttet til mangel på en tydeligere overordnet 
prioritering på forbedringsarbeid, og at det er mange kon-
kurrerende initiativer i prosjektperiodene. Det blir også 
løftet frem at prosjektene er ressurskrevende sett i forhold 
til antall oppgaver som skal prioriteres samtidig. Ressurs-
utfordringen er knyttet både til antall personer som kreves 

og kompetansen som behøves på ulike områder, som 
lederkompetan se, forbedringskompetanse, kompetanse 
på fagsystemer og fagområder.

Tilbakemeldingene fra fylkene viser noen sammenfall 
med andre studier om typiske implementeringshindre. 
Funnene fra en internasjonal studie (Emaliani og Stec 
2005) viser at et sentralt hinder er knyttet til at forbe-
dringsprosjektene blir sett på som en produksjonsrelatert 
oppgave, og ikke som en del av organisasjonens overord-
nede og langsiktige strategier. Prosjekter blir startet med 
en kortsiktig tidshorisont, og ikke med et langsiktig per-
spektiv knyttet til å investere i kompetansebygging for å 
skape fremtidig fleksibilitet i organisasjonen. Studiet 
trekker også frem at noen utfordringer er knyttet til at 
forbedringsarbeidet ikke blir godt nok integrert i ledelses-
systemet, hvor ledernes atferd også kan virke mot den 
ledelse satferden som forbedringsprosessene er basert på, 
og i seg selv undergrave prosjektene. 

I NAV har forbedringsprosessene per utgangen av 2010 
i stor grad vært knyttet til forvaltningsenhetene, og rela-
tert til mål om mer effektive arbeidsprosesser knyttet til 
saksbehandlingen. Styrken i denne metodikken er å skape 
en praktisk, involverende, systematisk og faktabasert til-
nærming til forbedringsarbeid, med mål om å skape mer 
verdi for brukeren. Videre er det en styrke at metodikken 
er basert på en ledelses- og medarbeideratferd som henger 
godt sammen med hva som kan skape gode resultater i 
NAV, og samtidig bygge både indre motivasjon og positiv 
organisasjonsidentitet hos medarbeiderne.

Forutsetningen for å hente ut mer av forbedringspoten-
sialet i NAV handler om tydelige og koordinerte priorite-
ringer, systematikk, god samhandling mellom ledere og 
medarbeidere, samt å få til en positiv problemløsende og 
lærende holdning i hele organisasjonen. 

reFeranser:
Emiliani, M.L and DJ Stec (2005) Leaders lost in trans-
formation. Leadership & organization Development 
Journa l. Vol 26, nr 5 p 370-387

Hove, Laila  (2010) Utviklingsorientert ledelse og selv-
ledelse sett i forhold til Lean implementering I NAV. 
Masteroppg ave i påvirkning og innflytelse, Handelshøy-
skolen BI.

Iverson, Roderick D. (1999) «Affective, normative and 
continuance commitment: Can the “right kind” of com-
mitment be managed?» Journal of Management studies 
36:3 may 1999.



39

Kuvaas, B (2009) «A test of hypotheses derived from self-
determination theory among public sector employees». 
Employee relation. Volume:31. Issue:1.

Kuvaas, B. (2007) «Intrinsic and extrinsic predictors of 
work performance». Presented at the 13th European Con-
gress on Work and Organizational Psychology, Stock-
holm, Sweden.

Liker, Jeffery (2004) The Toyota way. McGraw-Hill

Martinsen, Øyvind L. (red.) (2010) Perspektiver på 
ledelse . Oslo: Gyldendal Akademisk

Yukl, Gary (2010) Leadership in organizations. Seventh 
edition. Pearson Prentice Hall





Utgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet 2011

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

Redaksjonen avsluttet sitt arbeid den 10. mars 2011

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

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

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

ISSN: 1504-8217

2



// Rapport Nr 1 // 2011

Arbeid og velferd

•	 Utviklingen	på	arbeidsmarkedet

•	 Hvordan	går	det	med	de	som	har	vært	arbeidssøkere	i	2	år?

•	 Personer	med	nedsatt	arbeidsevne	–	Hvem	er	de?

•	 Leder-	og	medarbeidereffekter	av	Kontinuerlig	forbedringsprosjekter	i	NAVUtgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Adresse:  Arbeids- og velferdsdirektoratet, 

Postboks 5, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Trykkeri: John Grieg AS
Opplag: 750
ISSN: 1504-8217


	Arbeid og velferd
	Innhold
	Utviklingen på arbeidsmarkedet
	Hvordan går det med de som har værtarbeidssøkere i 2 år?
	Personer med nedsatt arbeidsevne –Hvem er de?
	Leder- og medarbeidereffekter avKontinuerlig forbedringsprosjekter i NAV



