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Utviklingen	på	arbeidsmarkedet

SAmmeNdRAg
Den registrerte ledigheten har gått noe opp de siste månedene. Antallet helt ledige har imidlertid økt mer enn  
summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere, siden færre arbeidssøkere nå deltar på tiltak. Antallet helt ledige har i 
november økt med 6 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. I november var det registrert 69 400 helt ledige hos 
NAV, noe som gir en ledighetsrate på 2,7 prosent. 
 Så langt i år har tilgangen av nye arbeidssøkere vist en moderat nedgang. Tilstrømmingen av arbeidsledige med  
bakgrunn fra industrien har bremset opp, mens det er flere nye ledige fra yrkesgrupper med tilknytning til offentlig sektor. 
Nedgangen i antallet stillingsutlysninger har også stoppet opp, og vi ser en økning i tilgangen av nye stillinger innen privat 
sektor. Sysselsettingsnedgangen synes også å ha stoppet opp, og fra andre til tredje kvartal i år har sysselsettingen vært 
stabil.
  Den globale økonomiske innhentingen har fortsatt i år, og veksten i de framvoksende økonomiene har vært høy.  
Samtidig har produksjonen hos noen av Norges viktigste handelspartnere, som Sverige og Tyskland, økt sterkere enn  
forventet i det første halvåret. Det er nå tegn til oppbremsing i de fleste industrilandene, og det forventes en lavere vekst 
framover, særlig i eurolandene.
 Norsk økonomi har vokst de siste fire kvartalene. I tredje kvartal i år har både veksten i bruttonasjonalproduktet for 
Fastlands-Norge og i det private forbruket tiltatt. Boliginvesteringene har nå økt i tre kvartaler på rad. Investerings- 
tellingene tyder på vekst i oljeinvesteringene i 2011, og nedgangen i industriinvesteringene forventes å flate ut neste år. 
NAV forventer at den innenlandske etterspørselen vil øke framover. Selv om en oppbremsing internasjonalt vil gi  
svakere vekstimpulser til norsk eksportindustri, venter vi at norsk økonomi vil fortsette å vokse i 2011, og at veksten vil være 
noe sterkere i 2012. Siden det fortsatt er ledig kapasitet i mange bedrifter, regner NAV med at sysselsettingsveksten de neste 
to årene likevel blir beskjeden. Dette stemmer også med resultatene fra høstens bedriftsundersøkelse som tyder på at  
sysselsettingsveksten vil bli lav også det neste året. Samtidig venter vi en vekst i arbeidstyrken i 2011 og i 2012, hoved- 
sakelig på grunn av høy nettoinnvandring. Veksten i arbeidsstyrken antar vi vil være høyere enn økningen i sysselsettingen, 
og vi vil altså få en moderat økning i ledigheten de neste to årene. NAV anslår at det i gjennomsnitt vil være registrert 
80 000 helt ledige i 2011, og 85 000 i 2012. Den registrerte ledigheten vil ligge på 3,1 prosent av arbeidsstyrken neste år, 
og på 3,2 prosent i 2012.

LiteN økNiNg i ARbeidSLedigheteN

ved utgangen av november var det registrert 69 400 helt 
ledige hos Nav. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeids‑ 
styrken. Sammenlignet med november i fjor var det 4 100 
(6 %) flere registrerte helt ledige. 
 Korrigert for sesongsvingninger økte ledigheten med 
800 personer i løpet av november, mens summen av helt 
ledige og ordinære tiltaksdeltakere økte med 500. Når vi 
justerer for normale sesongvariasjoner, har summen av 
helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere holdt seg relativt 
stabil i år. Noe av ledighetsøkningen i høst kan derfor for‑
klares med en nedgang i antall tiltaksdeltakere. Sammenlig‑
net med samme tid i fjor var det i november 6 300 (‑29 %) 
færre ordinære tiltaksdeltakere. Nedgangen vi nå ser i  
antallet tiltaksdeltakere må sees i sammenheng med den 
store opptrappingen i antall tiltaksplasser som ble iverksatt i 
fjor, som en følge av den kraftige økningen i ledigheten etter 
finanskrisen. Summen av helt ledige og ordinære tiltaks‑ 
deltakere var i november 3 prosent lavere enn i fjor.

StAbiL SySSeLSettiNg

Sesongjusterte tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (aKU) 
tyder på at nedgangen i sysselsettingen som begynte  
høsten 2008 kan ha nådd bunnen i april i år. Disse tallene 
viste økt sysselsetting i mai, juni og juli, men noe av  
veksten ble reversert med en nedgang i august og september. 
 I forhold til 3. kvartal 2009, var det 11 000 flere syssel‑
satte i 3. kvartal i år. Sysselsettingsveksten var størst innen 
helse‑ og sosialtjenester, med 17 000 flere sysselsatte enn i 
fjor. Sysselsettingen i bygge‑ og anleggsnæringen økte 
med 6 000 personer i samme periode. Samtidig kommer en 
stor del av sysselsettingsveksten som midlertidige  
ansettelser i disse to næringene. Innen bygge‑ og anleggs‑
næringen har det blitt 4 000 flere midlertidige ansatte det 
siste året, mens det innen helse‑ og sosialtjenester har blitt 
7 000 flere midlertidige ansatte. 
 Industrien er den næringen som har hatt størst nedgang 
i sysselsettingen det siste året, her var det i tredje kvartal 
13 000 færre sysselsatte enn året før. For de andre  
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1,7 – 2,1 %
2,2 – 2,8 %
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næringene har det vært mindre endringer i antallet syssel‑
satte det siste året. Innen for eksempel varehandel, trans‑
port og lagring og overnattings‑ og serveringsvirksomhet 
har det vært en liten økning i sysselsettingen, mens det 
innen offentlig administrasjon, informasjon og kommuni‑
kasjon og jordbruk, skogbruk og fiske har vært en svak 
nedgang i sysselsettingen.
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Figur 1: 
Utviklingen	i	antall	registrerte	helt	ledige,	summen	
av	registrerte	helt	ledige	og	ordinære	tiltaks- 
deltakere	og	arbeidsledige	ifølge	SSBs	arbeids-
kraftundersøkelse.	Sesongjusterte	tall.	Januar	
2001	–	november	2010.

Figur 2: 
Sysselsetting	ifølge	AKU.	Sesongjusterte	tall.	
1	000	personer.	Januar	2001	–	september	2010.	

Figur 3: 
Endring	i	yrkesdeltakelsen	fra	3.	kvartal	2009	til	3.	
kvartal	2010,	i	prosent.	Utvalgte	aldersgrupper	og	
totalt.

Kilde: SSB og NAV

Kilde: SSB Kilde: SSB

 Selv om sysselsettingen har økt det siste året, har yrkes‑
aktiviteten fortsatt å falle. Befolkningen i alderen 15–67  
år vokser nå raskt, og sysselsettingsveksten har ikke vært 
like stor som befolkningsveksten. I en slik situasjon vil 
mange trekke seg ut av eller velge å ikke gå inn i arbeids‑
styrken. For eksempel velger flere unge å studere framfor 
å søke arbeid, og flere eldre førtidspensjonerer seg. Fra 3. 
kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 økte befolkningen i arbeids‑
før alder med 60 000 personer (se tabell 1). 42 000 av disse 
forble utenfor arbeidsstyrken, noe som førte til en nedgang 
i yrkesdeltakelsen fra 72,6 prosent i 3. kvartal i fjor til 71,9 
prosent i 3. kvartal i år.
  Nedgangen i yrkesaktiviteten det siste året har vært 
størst i de yngste aldersgruppene (se figur 3). Tall fra AKU 
viser at befolkningen mellom 20 og 24 år økte med 13 000 
fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Selv om det var flere 
sysselsatte sammenlignet med i fjor, hadde antallet  
personer i denne aldersgruppen med utdanning som hoved‑
sakelig virksomhet økt med 9 000, noe som forklarer  
nedgangen i andelen yrkesaktive. Fra 3. kvartal 2009 til 3. 
kvartal 2010 var det også en vekst i antallet førtidspensjo‑
nister og uføre mellom 55 og 66 år på 11 000 personer. 
Dette tilsvarer om lag tre fjerdedeler av befolknings‑ 
veksten i denne aldersgruppen.
 For personer mellom 65 og 74 år har imidlertid yrkes‑ 
aktiviteten økt i løpet av det siste året. Endringene i  
pensjonsreglene som gjorde det mulig å kombinere arbeid 
og pensjon uten avkortning i pensjonsutbetalingene, har 
sannsynligvis bidratt til at flere personer i denne alders‑
gruppen står lenger i arbeid.
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Figur 4: 
Endring	i	tilgang	ledige	stillinger	per	virkedag.1 
September-november	2009		–	september-november	
2010.

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	–	november	2010.	

Kilde: NAV

Kilde: NAV

Kilde: SSB

16–19 år 20–24 år 25–54 år 55–66 år 67–74 år 16–74 år

I alt 2 000 13 000 18 000 15 000 12 000 60 000

Yrkesaktive* ‑1 000 6 000 5 000 6 000 5 000 21 000

Under utdanning 6 000 9 000 6 000 ‑1 000 0 20 000

Hjemmearbeidende 0 ‑1 000 ‑1 000 ‑2 000 0 ‑4 000

Førtidspensjonister/Uføre 1 000 2 000 1 000 11 000 ‑2 000 13 000

alderspensjonister 0 0 0 2 000 8 000 10 000

annet/Uoppgitt ‑3 000 ‑2 000 7 000 ‑1 000 0 1 000

Tabell 1: 
Endringer	i	befolkning	i	yrkesaktiv	alder	fra	3.	kvartal	2009	til	3.	kvartal	2010	etter	hovedvirksomhet.	
Antall	personer.

NEdgANgEN	I	STILLINgSUTLySNINgEr	
hAR Stoppet opp

I perioden september til og med november 2010 ble det 
registrert 3 prosent færre nye ledige stillinger enn i samme 
periode året før (se figur 4). Nedgangen i antallet utlyste 
stillinger var sterkest innen jordbruk, skogbruk og fiske 
(‑28 %), butikk‑ og salgsarbeid (‑16 %) og undervisning 
(‑12 %). Innen industrien ble det lyst ut 7 prosent færre 
nye ledige stillinger, mens bygge‑ og anleggsyrker hadde 
9 prosent økning i antallet utlyste stillinger.  Størst vekst i 
antallet nye utlyste stillinger var det innen ingeniør‑ og  
ikt‑fag, med 20 prosent flere stillinger enn i fjor. Sesong‑

justerte tall viser at nedgangen i antallet nye ledige  
stillinger har avtatt, og de siste månedene har antallet 
ledige stillinger holdt seg om lag uendret (se figur 5).

LiteN NedgANg i ANtALL Nye ARbeidS-
SøkeRe 

Så langt i 2010 har vi hatt en liten nedgang i tilgangen på 
ordinære arbeidssøkere per virkedag, når vi justerer for 

*med yrkesaktive menes det her sysselsatte på heltid samt deltidssysselsatte som angir deltidsarbeid som hovedvirksomhet.

1  Omfatter stillinger utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på nav.no eller 
meldt til Nav.
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2  I 2004 ble de følgende ti østeuropeiske landene nye medlemmer i EU: Polen, 
Litauen, Slovakia, Latvia, Romania, Estland, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn og 
Slovenia.
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normale sesongsvingninger (se figur 5). I november var 
tilgangen av ordinære arbeidssøkere per virkedag uendret 
i forhold til i fjor.
 Dersom vi ser på antallet helt ledige med en arbeids‑ 
søkervarighet under fire uker, har dette økt med 6 prosent i 
forhold til i november i fjor. Gjennom våren og sommeren 
var det en klar nedgang i antallet helt ledige med kort 
arbeidssøkervarighet. De siste månedene har imidlertid 
denne trenden blitt brutt, men det er store forskjeller med 
hensyn til yrkesbakgrunn. Sammenlignet med i fjor, har 
antallet som har vært helt ledige i under fire uker økt mest 
innen helse, pleie og omsorgsyrker (37 %), undervisning 
(31 %) og barne‑ og ungdomsarbeid (23 %). Innen indus‑
triarbeid er det 5 prosent færre ledige med kort arbeidssø‑
kervarighet enn i fjor.

LedigheteN økeR meSt iNNeN yRkeR 
kNyttet tiL offeNtLig SektoR

I november var arbeidsledigheten høyest innenfor bygge‑ 
og anleggsarbeid, industriyrker og innen reiseliv og  
transport, med henholdsvis 4,6 og 4,0 prosent av arbeids‑
styrken. veksten i ledigheten innenfor disse yrkes‑ 
gruppene har imidlertid stoppet opp de siste månedene, og 
det er nå færre ledige med arbeidssøkervarighet under fire 
uker med bakgrunn fra industrien enn det var for ett år 
siden. Samtidig har arbeidsledigheten økt mest innen 
yrkesgrupper med tilknytting til offentlig sektor. Dette 
viser at etterspørselen etter arbeidskraft i privat sektor er i 
ferd med å stabilisere seg, mens det fortsatt er vekst i 
ledigheten i offentlig sektor.
 Som figur 6 viser, økte ledigheten i november mest for 
personer med bakgrunn fra undervisning og helse, pleie og 
omsorg. Dette er likevel fortsatt to av yrkesgruppene med 
lavest ledighet.

ULIK	LEdIgHETSUTVIKLINg	I	fyLKENE	

Det er store forskjeller i ledighetsutviklingen mellom  
fylkene. I løpet av det siste året har ledigheten falt i 5  
fylker, mens 13 fylker har opplevd en oppgang (se figur 7). 
I november hadde antallet registrerte ledige falt mest i 
Nord‑Trøndelag og Oppland, med en nedgang på  
henholdsvis 8 og 6 prosent. Sammenlignet med i fjor har 
ledigheten økt mest i Østfold og Buskerud (14 %).
 Ledigheten var høyest i Oslo og i Østfold, med  
henholdsvis 3,6 og 3,5 prosent av arbeidsstyrken (se figur 
8). Fylkene med lavest ledighet var Sogn og Fjordane  
(1,9 %) og Oppland (2,0 %), samt Troms, Rogaland og 
Møre og Romsdal (2,2 %).

fLeRe Ledige ARbeidSiNNvANdReRe
Nettoinnvandringen til Norge ble nesten firedoblet fra 
2003 til 2008. Dette falt sammen med en sterk oppgang i 
norsk økonomi, og andelen innvandrere som oppga arbeid 
som innvandringsgrunn vokste raskt i denne perioden. 
Nettoinnvandringen fra de nye østeuropeiske EU‑landene 
(EU10),2 som i all hovedsak er arbeidsinnvandring, økte 
kraftig i løpet av disse årene. Siden 2006 har disse utgjort 
den største gruppen innvandrere. 
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Figur 6: 
Prosentvis	endring	i	antall	helt	arbeidsledige	etter	
yrkesbakgrunn.	November	2009	–	november	2010.

Figur 7: 
Prosentvis	endring	i	antall	arbeidsledige	etter	
fylke.	November	2009	–	november	2010.

Kilde: NAV

Kilde: NAV
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Figur 8: 
Ledigheten	i	prosent	av	arbeidsstyrken	etter	fylke.	
November	2010.

Kilde: NAV

 Den internasjonale finanskrisen som inntraff høsten 
2008, førte til et betydelig fall i etterspørselen etter arbeids‑
kraft også i Norge. Dette resulterte i lavere arbeidsinn‑
vandring i 2009. Nettoinnvandring fra Polen, hvor de fleste 
innvandrere fra EU10 kommer fra, ble nesten halvert fra 
2008 til 2009. Innvandringsoverskuddet fra Norden, som 
hovedsakelig også er arbeidsrelatert, fortsatte derimot å 
øke. 
 Nedgangen i nettoinnvandringen har i år blitt reversert. 
Fra første til og med tredje kvartal har nettoinnvandringen 
vært nesten like høy som i samme periode i rekordåret 
2008, selv om utvandringen også har vært høy. Netto‑ 
innvandringen i tredje kvartal i år er den høyeste netto‑ 
innvandringen til Norge i løpet av ett kvartal noensinne. 
Det var fortsatt polakkene som utgjorde den største grup‑
pen med hensyn til nettoinnvandringen, fulgt av litauere.  
Svenskene var den nest største gruppen av innvandrere, 
men de hadde også høy utvandring og utgjorde dermed 
den tredje største gruppen med hensyn til netto‑ 
innvandring.
 ved utgangen av november var det registrert 6 100 helt 
ledige personer med statsborgerskap fra EU10, en økning 
på 38 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. 
Nesten tre fjerdedeler av disse (4 500) var polske stats‑ 
borgere, og 14 prosent (900) var litauere, den nest største 
gruppen av innvandrere fra EU10. Selv om veksten i ledig‑
heten blant personer som kommer fra disse landene har 
flatet ut de siste månedene, er den fortsatt langt kraftigere 
enn for befolkning for øvrig. Ledighetsraten blant stats‑
borgere fra EU10 er også høyere enn gjennomsnittet, og i 
3. kvartal var den på 8,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette 
henger sammen med at en stor del (60 %) av de helt ledige 

har bakgrunn fra industrien og bygge‑ og anleggsnærin‑
gen, der ledigheten er høyest. Selv om ledigheten innen 
bygge‑ og og anleggsnæringen og industrien i snitt var 
omtrent uendret i forhold til november i fjor, hadde antal‑
let ledige fra EU10 med bakgrunn fra disse to næringene  
fortsatt å øke. Samtidig ser vi en økning i antall ledige med 
kort arbeidssøkervarighet, særlig blant litauerne, noe som 
må sees i sammenheng med den økte innvandringen hittil 
i år.
 Ledigheten blant arbeidsinnvandrere fra Norden økte 
også mer enn gjennomsnittet i november. Det var registrert 
2 000 helt ledige fra de nordiske landene, 9 prosent flere 
enn i fjor, og omtrent to tredjedeler av dem var svensker. 
Ser man på deres yrkesbakgrunn, er de helt ledige fra  
Norden mer jevnt fordelt på alle yrker. Ledigheten blant 
nordiske statsborgere var i 3. kvartal på 3,3 prosent av 
arbeidsstyrken.

kRAftig NedgANg i SykefRAvæRet 

Etter at sykefraværet økte kraftig i 2009, har det vært en 
stor nedgang de to første kvartalene i år. I annet kvartal var 
det totale sykefraværet på 6,3 prosent, noe som innebærer 
en nedgang på 10,7 prosent sammenlignet med samme 
kvartal året før. Det legemeldte fraværet gikk ned med 
12,3 prosent, mens det egenmeldte økte med 2,0 prosent. 
Nedgangen i det legemeldte fraværet kan i hovedsak  
forklares med at antallet sykefraværstilfeller ble redusert 
med 12,0 prosent, altså at det nå er færre som blir sykmeldt 
enn for ett år siden.
 Fra tidligere perioder vet vi at sykefraværet gjerne  
varierer motsatt av utviklingen i arbeidsledigheten, og ofte 
med et tidsetterslep, altså at sykefraværet reduseres 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 økonomiske  
nedgangstider virker disiplinerende på arbeidstakerne når 
risikoen for oppsigelse stiger og det blir vanskeligere å 
finne nytt arbeid. Nedgangen i år kan også ha sammenheng 
med den store medieoppmerksomheten rundt sykefraværet 
i forbindelse med undertegningen av den nye Ia‑avtalen.
 ved utgangen av juni mottok 299 600 personer  
uførepensjon. Dette tilsvarer en økning på 1,6 prosent fra 
samme periode i fjor. Økningen kan i all hovedsak  
tilskrives den sterke befolkningsveksten, særlig i de eldste 
aldersgruppene. I aldersgruppen 65–67 år økte antallet  
uførepensjonister med 3 100, noe som utgjør omtrent en 
tredjedel av den samlede veksten.

UTVIKLINgEN	INTErNASJoNALT

Foreløpige tall fra Eurostat viser at bruttonasjonal‑ 
produktet (BNP) i eurosonen økte med 0,4 prosent i tredje 
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kvartal. Dette er vesentlig lavere enn veksten på 1,0  
prosent i andre kvartal. BNP i eurosonen har nå vokst fem 
kvartaler på rad, etter å ha nådd bunnen i 2. kvartal 2009. 
Med tanke på det store fallet i produksjonen, har den  
økonomiske gjeninnhentingen likevel vært svak, og  
produksjonsnivået er fortsatt under toppnivået fra 2008. 
Det er særlig de nordeuropeiske landene, med Tyskland i 
spissen, som har bidratt til oppgangen det siste året. I de 
øvrige delene av Europa har veksten til dels vært svært 
beskjeden, og i Hellas og Irland har aktiviteten gått kraftig 
ned. Selv om eurosonen igjen opplever økonomisk vekst, 
har imidlertid veksten ikke vært tilstrekkelig til å bringe 
ledigheten ned. arbeidsledigheten har gjennom det siste 
året vært relativt stabil på omtrent 10 prosent av arbeids‑
styrken.
 veksten i industriproduksjonen i eurosonen har avtatt 
noe gjennom de siste månedene. Sammenlignet med  
september i fjor hadde industriproduksjonen økt i alle land 
i eurosonen, bortsett fra Hellas, Spania og Portugal.  
Konjunkturindikatorer og ordrestatistikk tyder på at  
veksten vil avta videre framover, men at det fortsatt vil 
være positiv vekst. Det er særlig Tyskland som bidrar til å 
trekke indikatorene opp. 
 Konjunkturindikatorer tyder på at veksten i den  
amerikanske økonomien kan ha stabilisert seg etter å ha 
avtatt gjennom de siste månedene. Ettersom etterspørselen 
fra USa utgjør en stor andel av den samlede etterspørselen 
i verden, er utviklingen i landet av stor betydning for  
verdensøkonomien. Det private forbruket er den klart  
viktigste drivkraften for svingninger i landets økonomi, og 
bidro i stor grad til at USa gikk inn i resesjon. Selv om 
veksten i det private forbruket har tatt seg noe opp den 
siste tiden, legger et svakt bolig‑ og arbeidsmarked frem‑
deles en demper på vekstmulighetene på kort sikt. 
 Den økonomiske gjeninnhentingen har skjedd langt  
raskere i Sverige enn i de fleste andre europeiske land. 
Ifølge bedriftsbarometre og ordrestatistikk ser imidlertid 
veksten i industriproduksjonen nå ut til å gå noe ned, etter 
å ha vokst sterkt siden årsskiftet 2009/2010. Som en følge 
av den økonomiske veksten har etterspørselen etter 
arbeidskraft gått opp. Dette har ført til at ledigheten, både 
målt ved summen av antallet registrerte ledige og tiltaks‑
deltakere og ved arbeidskraftsundersøkelsen, har gått ned 
gjennom 2010.  
 Også i Japan har den økonomiske gjeninnhentingen 
vært langt sterkere enn i mange andre industrialiserte land. 
Bruttonasjonalproduktet har nå vokst i de fire siste  
kvartalene og veksten har vært over trend. I Kina har  
veksten i industriproduksjonen avtatt gjennom 2010. Dette 
må imidlertid sees i sammenheng med at den økonomiske 
gjeninnhentingen skjedde svært raskt etter svekket vekst i 
kjølvannet av finanskrisen. Konjunkturindikatorer peker 
nå i retning av at aktivitetsveksten tar seg noe opp.

UTVIKLINgEN	I	NorSK	øKoNomI

Produksjonsfallet i norsk økonomi har vært langt mindre 
enn i de fleste andre industrialiserte land. BNP for  
Fastlands‑Norge sluttet å falle i andre kvartal 2009 og har 
vist positiv vekst de siste fire kvartalene. I tredje  
kvartal tiltok veksttakten og BNP for Fastlands‑Norge 
økte med 0,9 prosent, noe som er høyere enn gjennom‑ 
snittet siden 2000. veksten har vært godt hjulpet av de 
kraftige finanspolitiske stimulansene, men også eksporten 
av tradisjonelle varer og det private konsumet har økt 
siden bunnen ble passert i begynnelsen av 2009.  
Investeringene i fastlandsøkonomien falt imidlertid på nytt 
i tredje kvartal etter en kraftig økning i andre kvartal. 
 veksten i industriproduksjonen har avtatt gjennom  
høsten. Det er særlig metall‑ og metallvareindustrien, samt 
næringsmiddelindustrien som har bidratt til å trekke  
veksten ned. For bygging av skip og oljeplattformer,  
kjemiske varer og i trelast‑ og trevareindustrien var det 
derimot en klar økning i perioden. Ordrestatistikken viser 
at tilgangen av nye ordrer og ordreservene til industri‑ 
bedriftene var omtrent uforandret i 3. kvartal i forhold til 2. 
kvartal. Det var økt ordretilgang fra det innenlandske  
markedet, mens det fra eksportmarkedet var en nedgang. 
Kjemiske varer og maskinindustri var blant de næringene 
som bidro til fallet, mens bygging av skip og olje‑ 
plattformer hadde relativt sterk vekst.
 Det var et kraftig fall i aktiviteten innen detaljhandelen 
i siste halvdel av 2008, som siden ble avløst av en svak 
vekst utover i 2009. Økende arbeidsledighet, fallende 
boligpriser og generelt dystre framtidsutsikter førte til at 
husholdningene følte behov for å nedbygge gjeld og  
redusere konsumet. Trolig har mye av denne gjelds‑ 
konsolideringen nå blitt gjennomført. Trenden for det  
private konsumet har siden i sommer pekt svakt oppover, 
etter en liten nedgang i første halvdel av året. 
 SSBs ordrestatistikk for bygge‑ og anleggsnæringen 
viser at tilgangen av ordrer til bygge‑ og anleggsbedriftene 
gikk ned i tredje kvartal etter å ha økt siden årsskiftet 
2008/2009. Som en følge av dette stoppet veksten i  
ordrebeholdningen opp. Dette bildet bekreftes langt på vei 
av tall for igangsettingen av bygg som viser at aktiviteten 
etter en vekst gjennom siste halvdel av 2009 og i  
begynnelsen av inneværende år, har flatet ut eller gått noe 
ned siden i sommer.

UTVIKLINgEN	frAmoVEr	

Som vi har sett har den globale økonomiske gjeninn‑ 
hentingen fortsatt i 2010, selv om veksten nå ser ut til å 
avta i flere land. Veksten i framvoksende økonomier, med 
Kina, India og Brasil i spissen, har holdt seg høy. I EU‑
landene har veksten vært sterkere enn ventet, særlig blant 
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noen av Norges viktigste handelspartnere som Tyskland 
og Sverige. I USa derimot har veksten så langt i 2010 vært 
svakere enn ventet. 
 I sin siste prognose anslår Det internasjonale penge‑ 
fondet (IMF) at verdensøkonomien vil vokse med 4,8  
prosent i 2010 og med 4,2 prosent i 2011. Det er fortsatt 
sterk vekst i de framvoksende økonomiene som driver den 
globale veksten opp, mens veksten i industrilandene anslås 
å bli på 2,7 prosent i 2010 og avta til 2,2 prosent i 2011. 
Den forventede veksten i eurosonen er på beskjedne 1,7 og 
1,5 prosent. anslagene for den globale veksten for neste år 
er dermed nedjustert fra forrige prognose, men IMF ser på 
sannsynligheten for en ny resesjon som liten.
 Den økonomiske innhentingen i de framvoksende  
økonomiene har vært drevet av høy eksport til industri‑ 
landene, med påfølgende overskudd i utenrikshandelen. I 
de fleste industrilandene har veksten hittil vært godt  
hjulpet av en ekspansiv penge‑ og finanspolitikk, noe som 
har medført store underskudd i offentlige budsjetter og i 
handel med utlandet. Disse underskuddene er ikke bære‑
kraftige og vi ser nå at flere land har begynt å kutte i de 
offentlige budsjettene. De kraftige innstramminger i 
finanspolitikken i mange europeiske land, vil legge en 
demper på den økonomiske veksten framover.

Svak	vekst	i	sysselsettingen	
Det private forbruket begynte å vokse i andre kvartal i fjor. 
Etter en svak utvikling i første halvår i år, viser tall fra 
Nasjonalregnskapet at forbruket økte med 1,3 prosent i 
tredje kvartal. Husholdningenes disponible inntekt har økt 
de siste to årene, og spareraten har gått klart opp siden 
2008. Fra andre til tredje kvartal i år fortsatte disponibel 
inntekt å øke, blant annet takket være en høy vekst i lønns‑
inntektene. Den store oppgangen i konsumet trakk spare‑
raten ned i tredje kvartal, men en sparerate på 6,1 prosent 
er fortsatt høy i et historisk perspektiv. vi antar at ytterli‑
gere økninger i inntekten nå vil gå til konsum og ikke  
sparing, slik at spareraten trolig vil gå noe ned  
framover. Fortsatt lave renter, økt sysselsetting, økte  
boligpriser og økt reallønnsvekst vil også bidra til økt  
privat forbruk i prognoseperioden.
 Statsbudsjettet for 2011 er lagt i en mindre ekspansiv 
retning enn i 2009 og 2010. Det strukturelle, oljekorrigerte 
underskuddet anslås å være 7,4 milliarder kroner høyere 
enn forventet avkastning av Statens pensjonsfond, slik at 
avstanden til fireprosentbanen reduseres sammenlignet 
med de to foregående årene. Målt som andel av BNP for 
Fastlands‑Norge, innebærer dette en budsjettinnstram‑
ming på 0,2 prosent i forhold til 2010. Det signaliseres i 
Statsbudsjettet 2011 at bedrede konjunkturer i Norge vil 
føre til ytterligere innstramminger i 2012 i tråd med  
handlingsregelen.

 Som vi har sett har byggeaktiviteten økt moderat i år, 
men de siste månedene har imidlertid veksten i igangset‑
tingen av nye bygg stoppet opp, og ordretilgangen innen 
bygge‑ og anleggsnæringen var også lavere i 3. kvartal i år 
enn i 3. kvartal i fjor. Det var likevel en økning i ordretil‑
gangen av nye boligbygg. Ifølge SSB var boligprisene i 
tredje kvartal 6,7 prosent høyere enn året før, samtidig som 
husholdningenes boliginvesteringer hadde vokst for tredje 
kvartal på rad. Tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen viser at 
sysselsettingen i bygge‑ og anleggsnæringen har økt det 
siste året. Med fortsatt lave renter, stor befolkningsvekst 
og vekst i boligprisene, venter Nav økende aktivitet i 
bygge‑ og anleggsnæringen i prognoseperioden.
 Ifølge SSBs investeringsstatistikk for 4. kvartal, anslås 
det en svak nedgang i investeringene i olje‑ og gass‑ 
virksomhet i 2010 i forhold til 2009. I 2011 ventes oljein‑
vesteringene å øke med om lag 13 prosent, blant annet på 
grunn av høyere investeringer til feltutbygging. Høye olje‑ 
investeringer vil bidra til økt produksjon i leverandør‑ 
industrien. 
 De samlede investeringer i industrien, bergverksdrift og 
kraftforsyning i 2010 anslås å bli 9 prosent lavere enn i 
fjor, ifølge tall fra SSBs investeringsstatistikk for 4.  
kvartal. En nedgang i industriinvesteringene på 19 prosent 
er hovedgrunnen til fallet i det samlede investeringsnivået. 
Innen kraftforsyning ser investeringene ut til å bli vesent‑
lig høyere enn i fjor. anslagene for 2011 tyder på at ned‑
gangen i industriinvesteringene vil stoppe opp, mens 
investeringene innen kraftforsyning vil fortsette å øke. 
Samlet ventes investeringene i de tre næringene å øke med 
7 prosent i 2011.
 Norsk industriproduksjon har økt moderat de siste fem 
kvartalene. Sysselsettingen i industrien fortsatte imidlertid 
å falle i 3. kvartal. SSBs konjunkturbarometer viser at 
industrilederne vurderer utsiktene på kort sikt som posi‑
tive, og forventer videre vekst i produksjonen og stigende 
ordretilgang i 4. kvartal i år. Likevel var det fortsatt ledig 
kapasitet i industrien og mange industriledere uttrykte at 
det var lav etterspørsel og konkurranseforhold som begren‑
set produksjonen. 
 Resultatene fra Navs bedriftsunedersøkelse i høst viser 
også at industribedriftene nå er mer optimistiske med 
tanke på sysselsettingsutviklingen det neste året enn det de 
var i fjor. Innen offentlig sektor er imidlertid bedriftene 
mer pessimistiske, og resultatene fra høstens undersøkelse 
samlet sett tyder på at sysselsettingsveksten vil bli lav også 
det neste året.
 vi venter at veksten i verdensøkonomien vil bli lavere 
neste år enn den har vært i år. De store budsjettkuttene 
mange land nå gjennomfører er en viktig årsak til dette. 
Dette vil gi lavere vekstimpulser til norsk eksportindustri, 
og Nav forventer derfor at sysselsettingsbehovet i indus‑
trien i prognoseperioden vil være lavt. Samtidig venter vi 
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økt privat konsum og økte boliginvesteringer, noe som vil 
kunne gi økt sysselsetting innen varehandelen og bygge‑ 
og anleggsnæringen. Nav anslår at den samlede syssel‑ 
settingen i 2010 vil være om lag uendret i forhold til 2009, 
for så å øke med 0,6 prosent i 2011 og 0,8 prosent i 2012.

Antall	yrkesaktive	øker	
SSBs befolkningsframskrivninger viser at befolkningen i 
yrkesaktiv alder vil øke med om lag 1,4 prosent i 2011 og 
2012, ifølge alternativet med middels nasjonal vekst. 
Hoveddelen av befolkningsveksten skyldes høy netto‑ 
innvandring, men det er også en sterk vekst i befolkningen 
mellom 65 og 74 år. 
 En stor andel av innvandringen til Norge er arbeidsinn‑
vandring. Etter en sterk vekst i nettoinnvandringen de 
seneste årene førte forverringen i arbeidsmarkedet som 
følge av finanskrisen til en klar nedgang i fjor. Likevel er 
det kun i 2007 og 2008 at nettoinnvandringen har vært 
høyere enn den var i 2009, og i år er nettoinnvandringen 
igjen stigende. Nav venter at forholdsvis lav arbeids‑ 
ledighet og høyt lønnsnivå i Norge sammenlignet med 
utlandet vil føre til fortsatt høy arbeidsinnvandring de 
neste to årene. at arbeidsledigheten er langt høyere og den 
økonomiske situasjonen verre i land som Irland og Storbri‑
tannia vil også kunne påvirke arbeidsinnvandringen til 
Norge. I likhet med Norge har både Irland og Storbritannia 
vært vanlige land for polakker å utvandre til. Nå er imid‑
lertid utsiktene til å få arbeid i disse landene vesentlig  
dårligere, og dette vil kunne føre til at flere polakker velger 
å reise til Norge.
 andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som melder 
seg i arbeidsstyrken varierer med konjunkturene. Når 
etterspørselen etter arbeidskraft går ned, vil flere unge 
velge å studere framfor å søke jobb, og flere eldre vil  
førtidspensjonere seg. Yrkesdeltakelsen har også falt de 
siste to årene, og var 0,7 prosentpoeng lavere i 3. kvartal i 
år enn i 3. kvartal i fjor. Til tross for at NAV venter økt  
sysselsetting de neste to årene, venter vi også at yrkes‑ 
deltakelsen vil fortsette å gå ned Dette kommer av at 
befolkningen i yrkesaktiv alder vil øke langt mer enn  
sysselsettingen. at en større andel av befolkningen i yrkes‑
aktiv alder vil være mellom 65 og 74 år vil også føre til at 
andelen yrkesaktive går ned. Nav anslår at arbeidsstyrken 
vil øke med 0,7 prosent i 2011 og 1,0 prosent i 2012.

moderat	økning	i	ledigheten	
arbeidsledigheten har holdt seg relativt stabil så langt i år, 
når vi justerer for normale sesongsvingninger. Samtidig 
har tilstrømningen av nye arbeidssøkere gått noe ned i 
løpet av året, men det gjelder også tilgangen på ledige  
stillinger. Innen privat sektor har det imidlertid vært en 
økning i antallet utlyste stillinger det siste året, og syssel‑

settingen har også begynt å øke igjen. Dette kan tyde på at 
etterspørselen etter arbeidskraft har sluttet å falle. 
 Norsk økonomi har vokst de siste fire kvartalene, og vi 
venter at veksten vil bli noe høyere i 2011 og 2012 enn den 
har vært i år. Hittil i nedgangskonjunkturen har det vært et 
større fall i antall timeverk enn i sysselsettingen. Produk‑
sjonsveksten kan derfor tas ut i økt produktivitet i mange 
bedrifter, og vi forventer at etterspørselen etter arbeids‑
kraft bare vil øke svakt de neste to årene. Dette betyr at 
sysselsettingsveksten vil være lavere enn den antatte  
veksten i arbeidsstyrken i prognoseperioden, noe som vil 
føre til en fortsatt økning i ledigheten. Nav anslår at den 
registrerte ledigheten vil bli på 2,9 prosent av arbeidsstyr‑
ken i år, 3,1 prosent i 2011 og 3,2 prosent i 2012.  
 Det knytter seg stor usikkerhet til utvikling internasjo‑
nalt framover. En fornyet finansuro i eurosonen som følge 
av den store gjelden i den irske banksektoren, har ført til 
økt risikopåslag for statsobligasjonene også i flere sør‑ 
europeiske land. Det avtalte lånet fra EU og IMF til Irland 
ser ikke ut til å ha beroliget markedet, og det spekuleres i 
behov for tilsvarende hjelp til Portugal og Spania. Om lag 
to tredjedeler av Norges eksport har gått til EU‑landene de 
seneste årene. En forverring i den økonomiske situasjonen 
i EU vil derfor påvirke utviklingen i Norge og i den norske 
eksportindustrien. vi har i våre prognoser lagt til grunn at 
veksten i internasjonal økonomi vil bli lavere neste år enn 
i år, men skulle utviklingen bli dårligere enn vi har antatt 
vil dette også gi høyere ledighet og lavere sysselsetting 
enn det vi nå har i våre prognoser.
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Kilde: NAV

Kilde: SSB og NAV

Kilde: NAV

2010 2011 2012

Registrerte helt arbeidsledige 75 000 80 000 85 000

Registrerte helt arbeidsledige i 
prosent av arbeidsstyrken

2,9 % 3,1 % 3,2 %

arbeidsledige ifølge aKU i 
prosent av arbeidsstyrken

3,5 % 3,6 % 3,8 %

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 3 597 000

arbeidsstyrken 2 350 000 2 400 000 2 446 000 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 598 000

Sysselsatte 2 269 000 2 289 000 2 362 000 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 507 000

Yrkesdeltakelsen 73,4 % 72,4 % 72,0 % 72,8 % 73,9 % 72,8 % 72,2 %

arbeidsledige ifølge aKU 81 000 111 000 84 000 63 000 67 000 82 000 91 000

Registrerte arbeidsledige 62 623 83 479 62 923 46 062 42 521 69 267 75 000

Tilgang ledige stillinger** – 238 130 332 304 399 525 358 136 260 301 230 000

2010 2011 2012

arbeidsstyrke (aKU) 0,3 % 0,7 % 1,0 %

Sysselsatte  (aKU) 0,0 % 0,6 % 0,8 %

arbeidsledige (aKU) 11,0 % 4,0 % 5,0 %

Registrerte helt arbeidsledige 8,0 % 7,0 % 6,0 %

Tabell 2: 
NAVs	vurdering	av	gjennomsnittlige	antall	arbeids-
ledige	i	2010,	2011	og	2012.	

Tabell 4: 
Befolkning	i	yrkesaktiv	alder,	arbeidsstyrke,	sysselsatte.	arbeidsledighet	og	ledige	stillinger,	2000	til	2010.

Tabell 3: 
NAVs	vurdering	av	utviklingen	i	arbeidsstyrke,	
sysselsetting	og	arbeidsledige.	Endringer	fra	året	før.

* NAVs anslag 
** Det finnes ikke sammanlignbare tall for tilgangen på ledige stillinger tilbake til år 2000.
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NAVs	bedriftsundersøkelse	høsten	2010	
AV JohANNeS SørBø

SAmmENdrAg	og	HoVEdfUNN

I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de 
siste to årene. Dette til tross for at sysselsettingen var høyere i 3. kvartal i år enn i 3. kvartal i fjor, og at arbeidsledig- 
heten har flatet ut , mens vi da fjorårets undersøkelse ble gjennomført hadde hatt et fall i sysselsettingen og en kraftig 
økning i arbeidsledigheten. 27 prosent av bedriftene i høstens bedriftsundersøkelse oppgir at de regner med å øke  
sysselsettingen det neste året, mens 12 prosent regner med å måtte nedbemanne. Bedriftene innen varehandelen og offent-
lig sektor er i år mer pessimistiske enn de var i fjor. Også innen bygge- og anleggsnæringen er det nå færre bedrifter som 
venter å øke sysselsettingen det neste året, men samtidig er det også færre som venter redusert sysselsetting. Industri- 
bedriftene er i år mer optimistiske enn de var i fjor.
 Nedgangskonjunkturen har gjort at mangelen på arbeidskraft har falt kraftig fra 2007. I høstens undersøkelse er denne 
trenden brutt. I alt oppgir 27 prosent av bedriftene at de har rekrutteringsproblem, og 11 prosent svarer at disse er så 
alvorlige at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. Mangelen på arbeidskraft er i høst estimert til å utgjøre 47 300 
personer, som er noe høyere enn fjorårets mangel på 39 900. Mangelen på ulike typer ingeniører og sivilingeniører har 
økt det siste året, og det har den også gjort for systemutviklere og programmerere. Mangelen på fagarbeidere innen bygg 
og anlegg og industri har derimot gått ned, men dette er fortsatt blant yrkesgruppene hvor mangelen på arbeidskraft er 
størst. 
 Arbeidsinnvandringen til Norge ser ut til å være svært etterspørselsbestemt. I perioden fra 2004 til 2008, da vi hadde 
høy etterspørsel etter arbeidskraft og fallende arbeidsledighet, hadde vi også en kraftig vekst i arbeidsinnvandringen. Da 
konjunkturene snudde og arbeidsledigheten begynte å stige raskt, fikk vi også en nedgang i arbeidsinnvandringen. I år 
har arbeidsledigheten stabilisert seg, og sysselsettingen har igjen begynt å ta seg opp, og samtidig ser vi at arbeids- 
innvandringen har steget kraftig den senere tiden. I høstens bedriftsundersøkelse svarer 9 prosent av bedriftene at  
forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet det neste året. Dette er en like stor andel som i fjor. Samtidig har det 
skjedd flere endringer innen de ulike næringer. Innen industrien er det nå flere bedrifter som regner med å benytte  
utenlandsk arbeidskraft enn det var i fjor. Derimot har andelen gått ned i andre næringer som tradisjonelt har rekruttert 
en stor andel av arbeidsinnvandringen, slik som bygge- og anleggsnæringen, jordbruk skogbruk og fiske, samt  
overnattings- og serveringsvirksomhet. Samlet gjør dette at det er vanskelig å tolke svarene fra årets undersøkelse i  
retning av høyere eller lavere arbeidsinnvandring enn vi har hatt det siste året.

om	NAVS	BEdrIfTSUNdErSøKELSE

Nav gjennomfører hvert år to bedriftsundersøkelser, en 
om våren og en om høsten. I undersøkelsen som går om 
høsten er utvalget betydelig mindre enn i vårens undersø‑
kelse. Det vil derfor kun presenteres resultat på landsnivå, 
og ikke for hvert fylke slik vi gjør for vårundersøkelsen. 
 Formålet med bedriftsundersøkelsene er at de skal gi 
kunnskap om etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og 
samtidig kunne si noe om næringslivets og offentlige  
etaters behov for ulike typer arbeidskraft i den nærmeste 
framtid. Denne kunnskapen bidrar til at Nav kan yte bedre 
service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Også for 
allmennheten og andre beslutningstakere gir Navs 
bedriftsundersøkelse nyttig informasjon om utviklingen i 
etterspørselen etter arbeidskraft og tilpasningsproblemene 
på arbeidsmarkedet.

I høst svarte 1 970 bedrifter på Navs bedriftsunder‑ 
søkelse, noe som ga en svarprosent på 72. Undersøkelsen 
ble gjennomført fra midten av september til midten av 
oktober 2010. 
 Det stilles i alt seks spørsmål i undersøkelsen. Spørsmå‑
lene avdekker bedriftenes anslag på antall ansatte om ett år 
i forhold til i dag, hvilke næringer som venter særlig stor 
etterspørsel etter arbeidskraft, om bedriftene forventer å 
rekruttere arbeidskraft fra utlandet det neste året, og om 
bedriftene i dag har rekrutteringsproblem innenfor  
spesifikke yrker. For mer om metoden som benyttes i 
Navs bedriftsundersøkelse, se det metodiske vedlegget.
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Sammenlignbarhet	 mellom	 vår-	 og	 høst- 
undersøkelsen
Resultatene fra Navs to årlige bedriftsundersøkelser vil 
ikke være sammenlignbare. Etterspørselen etter arbeids‑
kraft varierer med årstiden, og dette vil også gjelde  
mangelen på arbeidskraft. Målt ved tilgangen på ledige 
stillinger er det et klart sesongmønster i etterspørselen 
etter arbeidskraft. Tilgangen på ledige stillinger er  
høyest i perioden mars til mai, noe som til en viss grad 
kan forklares med utlysing av sommerjobber. videre 
øker tilgangen på ledige stillinger de første månedene på 
høsten, før den gjerne går ned fram mot desember. Det at 
den ene bedriftsundersøkelsen er i mars/april, mens den 
andre er i september/oktober vil altså i seg selv gjøre at 
resultatene ikke er sammenlignbare.
 Datainnsamlingen i de to undersøkelsene er også ulik. 
I vårundersøkelsen har Navs fylkeskontor ansvaret for 
datainnsamlingen. Denne undersøkelsen foregår i all 
hovedsak postalt, men fylkene kan også benytte telefon 
eller bedriftsbesøk for å innhente svar. I høstens  
undersøkelse har TNS‑Gallup stått for data‑ 
innsamlingen. I høstens undersøkelse foregikk  
utsending av spørreskjema både postalt, men også per 
e‑post. Dette kan påvirke både hvem som svarer og hva 
som svares, og vil dermed også bidra til at resultatene fra 
de to undersøkelsene ikke kan sammenlignes med  
hverandre.

yrker	og	næringer
vi vil presentere en del resultater for ulike yrker og 
næringer. Det er viktig å merke seg at inndelingen i 
yrker og næringer bygger på forskjellige klassifiserings‑
prinsipper. Næring viser hva slags produksjon som 
hovedsakelig foregår i virksomheten, mens yrkes‑ 
betegnelsen viser hva slags arbeidsoppgaver som  
tilfaller en sysselsatt. Innenfor den enkelte næring vil det 
finnes et bredt spekter av yrker. NAV har ingen statistisk 
oversikt over hvordan yrkene fordeler seg under 
næringsgruppene. 

NAVs	sysselsettingsbarometer
arbeids‑ og velferdsdirektoratet utarbeider et syssel‑ 
settingsbarometer basert på resultatene fra undersøkel‑
sen. Tallverdien i sysselsettingsbarometeret viser  
nettoøkningen, og er differansen mellom prosentvis 
andel bedrifter som oppgir at de forventer vekst i  
sysselsettingen og prosentvis andel bedrifter som  
forventer nedgang. Nettoøkningen er en indikasjon på 
virksomhetenes optimisme det kommende året. En høy 
verdi på sysselsettingsbarometeret er et tegn på høy 
etterspørsel etter arbeidskraft.
 Sysselsettingsbarometeret bygger på bedriftenes  
vurderinger av den forventede størrelsen på arbeids‑ 
stokken i det kommende året. På bakgrunn av  
bedriftenes anslag er besvarelsene sortert etter andel 
bedrifter innenfor den enkelte næring som forventer 
økning, nedgang og uendret sysselsetting om ett år. 
Barometerets tallgrunnlag er derfor ikke påvirket av 
hvor mange personer en eventuell endring i syssel‑ 
settingen summerer seg til.
 Rekrutteringsproblem har en viss effekt på syssel‑ 
settingsbarometeret. På bakgrunn av erfaring fra  
tidligere bedriftsundersøkelser vet vi at bedriftene ikke 
tar tilstrekkelig hensyn til begrensninger på tilbudssiden 
i arbeidsmarkedet. Dette kan påvirke realisert syssel‑ 
setting. 

StAbiLe SySSeLSettiNgSfoRveNtNiNgeR
Da den internasjonale finanskrisen inntraff høsten 2008 så 
vi et kraftig fall i bedriftenes sysselsettingsforventninger. 
Etter dette har imidlertid sysselsettingsforventningene 
holdt seg stabile. Etter at vi i 2009 hadde en klar nedgang 
i bruttonasjonalproduktet (BNP), økt arbeidsledighet og 
redusert sysselsetting har flere indikatorer pekt i riktig  
retning det siste året. Eksporten av tradisjonelle varer har 
økt, byggeaktiviteten tatt seg opp, og siste halvår 2009 og 
første halvår i 2010 har vi igjen hatt en positiv vekst i BNP. 
arbeidsledigheten har også stabilisert seg, og i vår‑  
sommermånedene viste arbeidskraftsundersøkelsen (aKU) 
økende sysselsetting.
 Samlet er likevel bedriftenes sysselsettingsforventnin‑
ger på samme nivå som for ett år siden. Majoriteten av  
bedriftene venter uendret sysselsetting det neste året, mens 
12 prosent venter redusert sysselsetting og 27 prosent  
regner med å øke antall ansatte over det neste året. Som vi 
skal se er det imidlertid stor forskjell mellom de ulike 
næringene.

Tabell 1: 
Sysselsettingsforventninger:	Prosentandel	bedrifter	
som	venter	økning	i,	nedgang	i,	eller	uendret	syssel-
setting.	 	 	 	

Bedriftenes	forventninger	til	fremtidig	sysselsetting.   

 Nedgang Uendret Økende Netto 
     økning

2007 Høst 7 55 38 31

2008 Høst 12 59 28 16

2009 Høst 14 56 30 15

2010 Høst 12 61 27 14

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe
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Stor	optimisme	innen	informasjon	og	kommu-
nikasjon
Næringsgruppen informasjon og kommunikasjon inne‑ 
holder blant annet forlagsvirksomhet, radio‑ og  
fjernsynskringkasting, telekommunikasjon og tjenester  
tilknyttet informasjonsteknologi. Denne næringsgruppen 
består altså av forholdsvis ulike bedrifter. Samlet gikk  
sysselsettingen ned med 4 000 personer fra 3. kvartal i fjor 
til 3. kvartal i år i denne næringen, ifølge aKU. I høstens 
bedriftsundersøkelse svarer hele 56 prosent i denne  
næringen at de venter økt sysselsetting det neste året, mens 
12 prosent svarer at de må nedbemanne. Det er særlig 
innen IT‑relaterte bedrifter at optimismen er stor, mens 
bedrifter innen telekommunikasjon, fjernsynskringkasting 
og aviser er mer pessimistiske.
 Bedriftene innen informasjon og kommunikasjon er 
sammen med bedriftene innen bergverksdrift og utvinning 
de mest optimistiske i høstens bedriftsundersøkelse.

Lave	forventninger	innen	varehandel
Innen varehandelen ser bedriftene ut til å være mer forsik‑
tige i sine forventninger til det neste året enn de var på 
samme tid i fjor. andelen som venter redusert bemanning 
i denne næringen er på samme nivå som i fjor, mens  
andelen som venter å øke bemanningen har falt med ti  
prosentpoeng til 21 prosent. 

-20 % 

-10 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

ne
tt

oø
kn

in
g 

2009 2010 

Jo
rd

br
uk

, s
ko

gb
ru

k 
og

 fi
sk

e

B
er

gv
er

ks
dr

ift
 o

g 
ut

vi
nn

in
g

In
du

st
rie

n

El
ek

tr
is

it
et

, v
an

n 
og

 re
no

va
sj

on

B
yg

ge
- o

g 
an

le
gg

sv
irk

so
m

he
t

Va
re

ha
nd

el
, m

ot
or

vo
gn

re
pa

ra
sj

on
er

Tr
an

sp
or

t 
og

 la
gr

in
g

O
ve

rn
at

ti
ng

s-
 o

g 
se

rv
er

in
gs

vi
rk

so
m

he
t

In
fo

rm
as

jo
n 

og
 k

om
m

un
ik

as
jo

n

Fi
na

ns
ie

rin
gs

- o
g 

fo
rs

ik
rin

gs
vi

rk
so

m
he

t

Ei
en

do
m

sd
rif

t, 
fo

rr
et

ni
ng

sm
es

si
g

 o
g 

te
kn

is
k 

tj
en

es
te

yt
in

g

O
ff

en
tl

ig
 fo

rv
al

tn
in

g

U
nd

er
sv

is
ni

ng

H
el

se
 o

g 
so

si
al

tj
en

es
te

Pe
rs

on
lig

 t
je

ne
st

ey
ti

ng I a
lt

Figur 1: 
NAVs	 sysselsettingsbarometer:	 Nettoandel	 virk- 
somheter	 som	 forventer	 økning	 i	 syssel- 
settingen,	fordelt	på	næringer.

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe

 Utviklingen i husholdningenes konsum har også vært 
svak i første halvår i år. I 2. kvartal viser nasjonal‑ 
regnskapet et fall i konsumet på 0,6 prosent fra kvartalet 
før. En del av dette kom pga lavere forbruk av elektrisitet, 
men det var også en nedgang i konsumet av dagligvarer og 
varige goder utenom biler. Dette kan være noe av grunnen 
til at bedriftene innen varehandel har relativt lave  
forventninger til den videre sysselsettingsutviklingen 
fremover.

optimisme	innen	bygge-	og	anleggsnæringen
Høsten 2007 så vi et skifte for bygge‑ og anleggsnæringen. 
Da begynte boligprisene å falle, og samtidig begynte også 
igangsettingen av nye bygg å falle. Dette ga seg også 
utslag i at arbeidsledigheten begynte å stige. Da den  
internasjonale finanskrisen inntraff forsterket dette  
nedgangen i bygge‑ og anleggsnæringen, og arbeidsledig‑
heten tredoblet seg fra januar 2008 til juli 2009.
 Sommeren 2009 så vi imidlertid et nytt skifte ved at 
ordretilgangen og igangsettingen av nye bygg igjen 
begynte å stige. Bygge‑ og anleggsbedriftene var også 
optimistiske da de svarte på bedriftsundersøkelsen i fjor 
høst, og det siste året har sysselsettingen økt med 6 000 
personer i følge aKU. 
 De siste månedene har igangsettingen av nye bygg igjen 
gått noe ned, samtidig som arbeidsledigheten økte svakt 
gjennom sommeren og starten av høsten når vi justerer for 
normale sesongsvingninger. Bygge‑ og anleggsbedriftene 
er også noe mindre optimistiske i høstens undersøkelse 
enn de var for ett år siden. Mens 37 prosent av bedriftene i 
fjor svarte at de ventet å øke sysselsettingen det neste året, 
gjelder dette 27 prosent i år. Samtidig er det også færre 
bedrifter som svarer at de vil nedbemanne. Kun 5 prosent 
oppgir dette i årets undersøkelse, mot 13 prosent i fjor.

Lave	forventninger	innen	transport	og	lagring
Innen næringen transport og lagring forventer 22 prosent 
av bedriftene å måtte nedbemanne det neste året, mens 17 
prosent venter å øke sysselsettingen. Denne næringen 
består både av virksomheter som driver med passasjer 
eller godstransport på vei, jernbane, lufttransport eller  
sjøtransport, men også post‑ og distribusjonsvirksomhet er 
kategorisert i denne næringsgruppen. Også i fjorårets 
undersøkelse var bedriftene i denne næringsgruppen  
pessimistiske, men sysselsettingen har likevel økt med 
4 000 personer i næringen det siste året.

økt	optimisme	i	industrien
Innen industrien er bedriftene nå langt mer optimistiske 
enn de var for ett år siden. Det er imidlertid stor forskjell 

// NAvs bedriftsundersøkelse høsten 2010 // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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mellom de ulike industrigrenene. Samlet venter 34 prosent 
av industribedriftene å øke sysselsettingen det neste året, 
mens 13 prosent venter å måtte nedbemanne. Det er  
bedrifter innen produksjon av metallvarer og maskiner 
som er de mest optimistiske, mens det er innen petroleum 
og kjemiske produkter at endringen er størst fra i fjor.
 Da den internasjonale finanskrisen startet førte dette til 
et fall i eksporten av tradisjonelle varer fra Norge, og  
dermed også redusert produksjon og sysselsetting i  
industrien. Det siste året har vi sett en sterk vekst i  
råvareprisene og eksporten av tradisjonelle varer, som for 
eksempel metaller og fisk. Samtidig har også olje‑ 
investeringene holdt seg høye, og det ser de også ut til å 
gjøre i 2011. Dette har bidratt til at industriproduksjonen 
igjen har begynt å stige, og vi ser at industribedriftene i 
årets undersøkelse igjen er mer optimistiske enn det de var 
i fjor.

Lavere	forventninger	i	offentlig	sektor
Både innen offentlig forvaltning, undervisning og helse‑ 
og sosiale tjenester er sysselsettingsforventningene til det 
neste året nå lavere enn de var for ett år siden. Mest  
pessimistiske er undervisning, hvor 17 prosent svarer at de 
vil øke sysselsettingen det neste året, mens 19 prosent  
svarer at de må nedbemanne. Skolene og barnehagene er 
imidlertid tradisjonelt forsiktige når de svarer på dette 
spørsmålet, og mange sier også at de må avvente budsjettet 
før de vet om de kan oppbemanne og at de derfor oppgir 
uendret sysselsetting. I fjorårets undersøkelse var det noen 
flere innen undervisning som ventet å øke sysselsettingen 
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Figur 2: 
NAVs	 sysselsettingsbarometer:	 Nettoandelen	 virk-
somheter	 innen	 industrien	 som	 forventer	 økning	 i	
sysselsettingen.

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe

enn det var som ventet nedbemanning, og det siste året har 
også sysselsettingen økt med 3 000 personer. I årets  
undersøkelse er forventningene altså lavere enn det de var 
i fjor.
 Innen helse‑ og sosialtjenester og offentlig administra‑
sjon er det fortsatt flere som venter å øke antall ansatte det 
neste året, men forventningene er lavere enn de var i  
fjorårets undersøkelse. I fjor svarte 20 prosent av  
virksomhetene innen helse‑ og sosialtjenester at de ventet 
å øke sysselsettingen, mens 9 prosent svarte at de måtte 
nedbemanne, og sysselsettingen har økt med 17 000  
personer det siste året. I årets undersøkelse svarte 15  
prosent av virksomhetene at de vil øke bemanningen, 
mens 10 prosent svarer at de vil nedbemanne. Dette kan 
tyde på at sysselsettingsveksten innen helse‑ og sosial‑ 
tjenester vil gå noe ned det neste året.
 virksomhetene innen offentlig forvaltning var de mest 
optimistiske innen offentlig sektor i fjor, men syssel‑ 
settingen har likevel falt med 4 000 det siste året. I høstens 
undersøkelse er også forventningene lavere enn de var i 
fjor, en av fem virksomheter venter nå å øke syssel‑ 
settingen mens 13 prosent venter å måtte nedbemanne.

behov foR ARbeidSiNNvANdRiNg

Da vi gjennomførte bedriftsundersøkelsen høsten 2007, 
var Norge fortsatt i en høykonjunktur. Etterspørselen etter 
arbeidskraft var svært høy, arbeidsledigheten lav og mange 
bedrifter rekrutterte arbeidskraft fra de nye EU‑landene. 
Den gang svarte i alt 14 prosent av bedriftene at de ville ha 
behov for å rekruttere arbeidskraft fra utlandet det  
kommende året. Etter at konjunkturene snudde i 2008 og 
vi har hatt økende arbeidsledighet og fallende syssel‑ 
setting, har vi også sett at færre svarer ja på dette  
spørsmålet. For ett år siden oppga i alt 9 prosent av  
bedriftene at de hadde behov for utenlandsk arbeidskraft, 
og det samme er tilfellet i høstens undersøkelse.
 2009 var også det første året etter EU‑utvidelsen i 2004 
at nettoinnvandringen til Norge falt, noe som viser at  
etterspørselen etter arbeidskraft trolig har betydning for 
størrelsen på innvandringen. Samtidig tydet resultatene i 
bedriftsundersøkelsen for ett år siden på at nedgangen i 
arbeidsinnvandringen kunne fortsette i år. Dette har  
imidlertid ikke skjedd, og i løpet av årets tre første kvartal 
var nettoinnvandringen klart høyere enn i tilsvarende  
periode i fjor. Samtidig har også utviklingen på arbeids‑
markedet vært noe bedre hittil i år enn det mange så for seg 
for ett år siden. Innen for eksempel industrien har økt 
eksport gitt økt produksjon og en nedgang i arbeidsledig‑
heten det siste året. Dette kan også ha bidratt til å øke 
arbeidsinnvandringen, ettersom industrien er av  
næringene som i størst grad har sysselsatt personer fra de 
nye EU‑landene.
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 I høstens undersøkelse er det bedriftene innen  
bergverksdrift og utvinning som i størst grad svarer at de 
vil rekruttere arbeidskraft fra utlandet. En av fire bedrifter 
i denne næringen svarer ja på dette spørsmålet, mot en av 
seks i fjor. Det er særlig bedrifter innen utvinning av olje 
og gass som svarer at de har behov for å rekruttere arbeids‑
kraft fra utlandet.
 Også innen jordbruk, skogbruk og fiske er det relativt 
vanlig å rekruttere fra utlandet. En av seks bedrifter i denne 
næringen svarer at de vil rekruttere arbeidskraft fra  
utlandet det kommende året. En viktig årsak til at dette er 
trolig behovet for sesongarbeidskraft i jordbruket, der  
bruken av, og tilgangen på, norsk arbeidskraft har gått 
betydelig ned de siste årene. I fjorårets undersøkelse svarte 
i overkant av en av fem at de ville rekruttere fra utlandet.
 Bygge‑ og anleggsnæringen er sammen med industrien 
den næringen som i størst grad har benyttet arbeidskraft 
fra de nye EU‑landene de siste årene. Samtidig er dette to 
av næringene som i størst grad har merket nedgangs‑ 
konjunkturen de siste to årene, i form av økt arbeids‑ 
ledighet og redusert sysselsetting. I årets undersøkelse 
oppgir kun seks prosent av bedriftene innen bygge‑ og 
anleggsnæringen at de forventer å rekruttere arbeidskraft 
fra utlandet det kommende året, mot ti prosent i fjor. 
 Innen industrien svarer 14 prosent av bedriftene at de 
regner med å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, en økning 
på to prosentpoeng fra i fjor. Som vi ser av figur 4 er det 
imidlertid stor forskjell mellom de ulike undergruppene i 
industrien. Innen treforedling og grafisk produksjon svarer 
kun to prosent ja på dette spørsmålet, mens dette gjelder 
hele 22 prosent av bedriftene innen produksjon av  
maskiner og utstyr. Bedriftene innen produksjon av  
maskiner og utstyr var også blant de mest optimistiske i 
forhold til sysselsettingsutviklingen det neste året, og det 
er dermed ikke overraskende at de også regner med å 
rekruttere fra utlandet. Samtidig ser vi at bedriftene innen 
produksjon av trevarer i relativt stor grad forventer å 
rekruttere fra utlandet, selv om det i denne næringen var 
flere bedrifter som ventet å nedbemanne enn det var som 
ventet å øke bemanningen. Dette kan tyde på at et flertall 
av bedriftene som planlegger å øke bemanningen også ser 
etter utenlandsk arbeidskraft.
 Samlet gir dette et litt blandet bilde av hvordan arbeids‑
innvandringen vil utvikle seg i tiden fremover. For alle 
næringene totalt er andelen som venter å rekruttere fra 
utlandet på samme nivå som i fjor. Svarene fra industrien 
kan tyde på økt arbeidsinnvandring, men samtidig svarer 
en lavere andel at de vil rekruttere fra utlandet i tradisjo‑
nelt viktige næringer som bygge‑ og anleggsnæringen, 
jordbruk, skogbruk og fiske, samt overnattings‑ og serve‑
ringsvirksomhet. Det er dermed vanskelig å tolke svarene 
fra årets undersøkelse i retning av høyere eller lavere 
arbeidsinnvandring enn vi har hatt det siste året.

Noe høyeRe mANgeL på ARbeidSkRAft
I bedriftsundersøkelsen ber vi bedriftene svare på om de 
har rekrutteringsproblem. I høst svarte 27 prosent av 
bedriftene at de har slike problem, og 11 prosent svarte at 
rekrutteringsproblemene er alvorlige. Med alvorlige 
rekrutteringsproblem menes at rekrutteringsproblemene 
har medført at bedriften nå har færre ansatte enn den ellers 
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Figur 3: 
Andel	bedrifter	innenfor	den	enkelte	næring	som	
forventer	 å	 rekruttere	 arbeidskraft	 fra	 utlandet	
det	kommende	år.

Figur 4: 
Andel	 bedrifter	 innenfor	 ulike	 undergrupper	 i	
industrien	 som	 forventer	 å	 rekruttere	 arbeids-
kraft	fra	utlandet	kommende	år.

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe
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ville hatt. På bakgrunn av bedriftenes svar, har arbeids‑ og 
velferdsdirektoratet estimert mangelen på arbeidskraft 
høsten 2010 til 47 300 personer. Høsten 2009 ble mange‑
len estimert til 39 900 personer.  

mangel	på	arbeidskraft	-	definisjon
For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutterings‑
problem, er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i 
antall personer. Mangel på arbeidskraft blir i Navs 
bedriftsundersøkelse definert av en sekvens bestående 
av i alt tre spørsmål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare 
om den har rekrutteringsproblem. Dersom svaret er 
positivt, bes bedriften om 2) å oppgi om rekrutterings‑
problemene er av en slik karakter at antall ansatte er 
lavere enn det ellers ville vært. Bedriften bes deretter om 
3) å oppgi hvor mange personer dette omfatter, og hvilke 
yrker dette gjelder. Mangel på arbeidskraft hos den 
enkelte bedriften blir definert som antall personer  
bedriften velger å oppgi i det siste spørsmålet. 
 I undersøkelsen blir bedriftene også bedt om å oppgi 
sysselsettingsbehovet i fremtiden. Dette gir oss et anslag 
på fremtidig etterspørsel etter arbeidskraft, i motsetning 
til spørsmålet som avdekker mangel på arbeidskraft, 
som kartlegger et øyeblikksbilde. Disse to forholdene på 
arbeidsmarkedet knytter seg derfor til to forskjellige 
tidspunkter, noe som kan bidra til at bedriftenes  
optimisme og rekrutteringsproblem kan være i utakt. 

Stramhetsindikatoren
Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mange‑
len på arbeidskraft og antall sysselsatte. Et høyt  
forholdstall indikerer et stramt arbeidsmarked, noe som 
isolert sett indikerer et problem med å rekruttere arbeids‑
kraft til virksomhetene.
 Det presenteres to stramhetsindikatorer. Én for yrker 
(STYRK) og én for næringsgrupper (NACE). I begge 
stramhetsindikatorene er antall personer virksomhetene 
mangler (telleren) basert på resultater fra Navs bedrifts‑
undersøkelse høsten 2010. Sysselsettingstallene  
(nevneren) for yrkesgrupperinger er hentet fra Statistisk  
sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser. Siste tilgjenge‑
lige sysselsettingstall er fra 2009. For nærings‑ 
grupperinger er kilden for sysselsettingstallene  
Enhetsregisteret. Når det gjelder sysselsetting på lands‑
nivå, er totaltallet hentet fra Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftundersøkelser.
 Stramhetsindikatoren er ikke nødvendigvis direkte 
sammenlignbar mellom næringer som i hovedsak 
befinner seg i offentlig sektor og næringer som i  
hovedsak befinner seg i privat sektor. Mens private 
bedrifter trolig uttaler seg om mangelen på arbeidskraft 
ut fra faktisk behov, vil offentlige bedrifter i større grad 
forholde seg til budsjettmidler og rammevilkår når de 
svarer på hvor mange personer de mangler. Dette er en 
viktig årsak til at næringer som offentlig forvaltning, 
undervisning og helse og sosiale tjenester har en såpass 
lav stramhetsindikator. Denne forskjellen mellom 
offentlig og privat sektor gjelder også de enkelte yrkes‑
grupper.

hviLke NæRiNgeR hAR StøRSt mANgeL 
På	ArBEIdSKrAfT?	

Rekrutteringsproblemene varierer betydelig mellom 
næringene. Det er innen eiendomsdrift, forretnings‑ 
messig‑ og teknisk tjenesteyting at flest bedrifter oppgir at 
de har alvorlige rekrutteringsproblem. 23 prosent av 
bedriftene i denne næringen oppgir at de mangler arbeids‑
kraft. Innen produksjon av maskiner og utstyr oppgir 22 
prosent at dette er tilfellet. 
 Målt i antall personer er det også innen eiendomsdrift, 
forretningsmessig og teknisk tjenesteyting at rekrutte‑
ringsproblemene er størst. I denne næringen er mangelen 
estimert til å utgjøre 20 900 personer.

Utvalgte	næringer
Bygge- og anleggsnæringen
Det var innen bygge‑ og anleggsnæringen at arbeidsledig‑
heten først begynte å stige i denne nedgangskonjunkturen. 
Da finanskrisen brøt ut i september 2008 var arbeidsledig‑
heten for bygge‑ og anleggsarbeidere på 1,9 prosent av 
arbeidsstyrken, mens den i september i år var på 4,3 pro‑

sent. Nedgangskonjunkturen har dermed bidratt til lavere 
mangel på arbeidskraft av to grunner. For det første er det 
færre bedrifter som ønsker å øke bemanningen, noe som 
gir mindre konkurranse om den ledige arbeidskraften, 
samtidig gjør den økte arbeidsledigheten at de som ønsker 
å ansette har flere å velge blant.
 Det siste året har imidlertid arbeidsledigheten holdt seg 
stabil for bygge‑ og anleggsarbeidere. Gjennom våren så 
vi, ifølge sesongkorrigerte tall, en liten nedgang i arbeids‑ 
ledigheten, mens den i løpet av sommeren og høsten har 
gått noe opp igjen, slik at arbeidsledigheten nå er på samme 
nivå som for ett år siden. Mangelen på arbeidskraft har 
likevel økt innen bygge‑ og anleggsnæringen, fra 4 800 
personer i fjor til 8 500 i år. Dette kommer både av at det i 
år er noen flere bedrifter som oppgir at de mangler arbeids‑
kraft, men også at de som mangler arbeidskraft oppgir noe 
høyere mangel enn det som var tilfelle i fjor. Selv om  
mangelen på arbeidskraft har økt det siste året, er den  
fortsatt på et moderat nivå for denne næringen.
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Industrien
Også innen industriarbeid har arbeidsledigheten steget 
betydelig de siste to årene. I september 2008 var arbeids‑ 
ledigheten på 2,1 prosent av arbeidsstyrken, mens den i 
september i år var på 4,1 prosent. Samtidig har også  
sysselsettingen falt kraftig, og det er nå 30 000 færre  
sysselsatte i industrien enn det var for to år siden. Det siste 
året har imidlertid aktiviteten tatt seg opp. Industri‑ 
produksjonen var i september 3,3 prosent høyere enn i  
september 2009, og veksten var størst innen trelast‑ og  
trevareindustrien og metallindustrien med henholdsvis 
15,7 og 13,8 prosent. arbeidsledigheten har også  
stabilisert seg, og var ved utgangen av november en  
prosent lavere enn i november i fjor.
 Mangelen på arbeidskraft er fortsatt lav i industrien i 
høstens undersøkelse. I alt oppgir 13 prosent av bedriftene 
at de mangler arbeidskraft, og denne mangelen er estimert 
til å utgjøre 4 200 personer. Det er i hovedsak innen  
produksjon av maskiner og utstyr at bedriftene opplever 
rekrutteringsproblemer. Her oppgir hele 22 prosent av 
bedriftene at de mangler arbeidskraft, og mangelen utgjør 
2 900 personer. Nesten 70 prosent av industriens mangel 
på arbeidskraft stammer dermed fra denne delen av  
næringen.
 Bedriftene innen produksjon av petroleum og kjemiske 
bedrifter var i år svært optimistiske i forhold til syssel‑ 
settingsutviklingen det neste året. Samtidig oppgir disse 
bedriftene at de i svært liten grad opplever rekrutterings‑
problem, og de svarer også i mindre grad enn industrien 
samlet at de forventer å rekruttere arbeidskraft fra  
utlandet.  

Eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk tjeneste-
yting
Det er innen eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk 
tjenesteyting at mangelen på arbeidskraft er størst i  
høstens bedriftsundersøkelse. Totalt oppgir bedriftene i 
denne næringen en mangel på 20 900 personer, mot 12 000 
i fjor. Målt ved stramhetsindikatoren er det dermed i denne 
næringen at arbeidsmarkedet nå er strammest.
 Eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk tjeneste‑ 
yting er en sammensatt næringsgruppe som blant annet 
består av bedrifter som driver med rengjøring, utleie av 
arbeidskraft, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 
m.m. Eksempel på yrkesgrupper det er mangel på i denne 
næringen er ulike typer ingeniører og sivilingeniører,  
økonomiarbeidere, revisorer og snekkere.

Transport og lagring
Innen transport og lagring oppgir 8 prosent av bedriftene i 
høstens undersøkelse at de har alvorlige rekrutterings‑ 
problem. Dette er en like stor andel som i fjor. Bedriftene 
som har rekrutteringsproblem har oppgitt noe lavere  

mangel enn det de gjorde i fjor, og mangelen er i år  
estimert til 2 300 personer mot 3 500 for ett år siden. 
Eksempler på yrker det er mangel på i denne næringen er 
lastebil‑ og vogntogførere, samt skipsmaskinister og 
dekksoffiserer og loser.

Varehandel
Sysselsettingen innenfor varehandelen falt med 20 000 
personer fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 i følge 
aKU. Det siste året har imidlertid sysselsettingen igjen 
begynt å ta seg opp, og det er nå 5 000 flere sysselsatte enn 
for ett år siden. Normalt vil en lav rente bidra til økt privat 
konsum, men i denne nedgangskonjunkturen har rentekut‑
tene til Norges Bank så langt i liten grad gitt økt privat 
konsum, men heller gått til sparing. Mangelen på arbeids‑
kraft holder seg også lav i høstens bedriftsundersøkelse. 
Seks prosent av bedriftene oppgir å ha alvorlige rekrutte‑
ringsproblem, og mangelen på arbeidskraft er estimert til 
2 600 personer.

Offentlig forvaltning
Innen offentlig forvaltning oppgir fem prosent av virksom‑
hetene at de mangler arbeidskraft. Mangelen er estimert til 
å utgjøre om lag 500 personer, mot 2 000 for ett år siden. 
Det er hovedsakelig ulike typer ingeniører‑ og teknikere 
virksomhetene har problemer med å rekruttere.

Undervisning
Også innen undervisning er rekrutteringsproblemene svært 
små. Mangelen på arbeidskraft er her estimert til å utgjøre 
800 personer, som er på samme nivå som i fjor. 
 Skolene skiller seg ut med små rekrutteringsproblem 
også i vårundersøkelsene. Dette har sammenheng med at 
vårens bedriftsundersøkelse gjennomføres i en periode 
hvor få skoler har behov for å rekruttere. Høstens under‑ 
søkelse ble gjennomført fra slutten av september til slutten 
av oktober, noe som tilsier at situasjonen vil være den 
samme også i denne undersøkelsen. Skolene vil på dette 
tidspunktet i stor grad ha fylt opp de ledige stillingene de 
eventuelt har hatt ved skolestart, og har derfor i liten grad 
rekrutteringsproblem. Dette kan bidra til for lave anslag 
for mangelen på arbeidskraft innen undervisnings‑ 
sektoren. 
 Det ble heller ikke i årets bedriftsundersøkelse funnet 
noen mangel på førskolelærere. Dette til tross for at det 
spesielt i storbyene er stor etterspørsel etter førskole‑ 
lærere, samtidig som arbeidsledigheten er svært lav. Dette 
kan komme av at vi i bedriftsundersøkelsen ikke  
problematiserer i hvilken grad barnehagene og skolene 
ansetter ufaglært arbeidskraft. Barnehagene vil i stor grad 
ansette barnehageassistenter dersom de ikke får førskole‑
lærere, og vil dermed gjerne svare nei på om de har så 
alvorlige rekrutteringsproblem at de har færre ansatte enn 
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de ellers ville hatt. Dette gjør at resultatene for undervis‑
ningssektoren ikke er sammenlignbare med resultatene for 
de andre næringene.

Helse og sosiale tjenester
Innen helse og sosiale tjenester er det i år kun tre prosent 
av bedriftene som oppgir at de mangler arbeidskraft, mot ti 
prosent i fjor. Mangelen på arbeidskraft har også gått ned, 
og utgjør nå 3 000 personer, en halvering fra i fjor. Det er i 
hovedsak leger og psykologer virksomhetene har  
problemer med å rekruttere.

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe

Mangel på arbeidskraft  
i antall personer

NAVs stramhetsindikator Andel bedrifter med alvor-
lige rekrutteringsproblem

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Jordbruk,skogbruk og fiske 1 200 900 3,7 2,7 10 % 5 %

Bergverksdrift og utvinning 200 200 0,7 0,8 19 % 15 %

Industrien 3 200 4 200 1,3 1,8 11 % 13 %

Nærings og nytelsemidler 200 100 0,4 0,1 11 % 4 %

Tekstil og lærvarer 0 100 0,2 1,2 3 % 10 %

Trevarer 200 100 1,8 0,8 9 % 5 %

Treforedling og grafisk prod. 0 100 0,0 1,2 0 % 12 %

Petrolium og kjemiske prod. 100 0 0,3 0,1 7 % 4 %

Prod. av annen industri 100 500 0,6 2,5 7 % 16 %

Prod.av metallvarer 500 400 1,3 1,3 12 % 15 %

Produksjon av maskin og utstyr 2 100 2 900 3,0 4,3 21 % 22 %

Produksjon av elektriske og optiske. 100 0 0,3 0,0 12 % 8 %

Elektrisitet, vann og renovasjon 300 100 1,1 0,2 13 % 3 %

Bygge‑ og anleggsvirksomhet 4 800 8 500 2,8 4,8 15 % 17 %

varehandel, motorvognreparasjoner 2 500 2 600 0,7 0,7 10 % 6 %

Transport og lagring 3 500 2 300 2,5 1,6 8 % 8 %

Overnattings‑ og serveringsvirksomhet 1 800 700 2,1 0,8 13 % 8 %

Informasjon og kommunikasjon 700 1 200 0,9 1,5 8 % 13 %

Finansierings‑ og forsikringsvirksomhet 100 300 0,3 0,6 9 % 15 %

Eiendomsdrift, forretningsmessig og teknisk 
tjenesteyting

12 000 20 900 4,4 7,9 15 % 23 %

Offentlig forvaltning 2 000 500 1,5 0,4 4 % 5 %

Undervisning 800 800 0,4 0,4 6 % 11 %

Helse og sosialtjeneste 6 100 3 000 1,3 0,6 10 % 3 %

Personlig tjenestyting 600 1 200 0,8 1,7 6 % 12 %

I alt 39 900 47 300 1,6 1,9 11 % 11 %

Tabell 2: 
Estimert	mangel	på	arbeidskraft	fordelt	på	næringer.	Høsten	2010.

rEKrUTTErINgSProBLEm	fordELT	På	
yRkeR

I bedriftsundersøkelsen har vi bedt bedriftene om å oppgi 
hvilke yrkesgrupper de har så store problemer med å 
rekruttere, at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt. 
De er også bedt om å oppgi hvor mange ansatte dette dreier 
seg om. ved hjelp av svarene på dette spørsmålet beregnes 
mangelen på arbeidskraft innenfor de enkelte yrker.
 Tabell 3 viser mangel på arbeidskraft innenfor de yrkes‑
gruppene der mangelen på arbeidskraft er størst. Det  
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 Selv om arbeidsledigheten har økt innen ingeniør‑ og 
ikt‑fag de siste to årene, er den fortsatt svært lav. ved 
utgangen av november var arbeidsledigheten på 1,3  
prosent, og for flere typer ingeniører og sivilingeniører er 
det registrert mindre enn 100 helt ledige personer.  
Bedrifter som etterspør denne typen kompetanse vil altså 
ofte få problemer med å få tak i arbeidskraften de ønsker.

Lavere	mangel	på	fagarbeidere	innen	bygg	
og	anlegg	og	industri
Fagarbeidere innen bygg og anlegg og industri har ofte 
vært yrker hvor bedriftene oppgir at de har problemer med 
å rekruttere arbeidskraften de har behov for. Fra 2008 til 
2009 halverte imidlertid mangelen etter denne typen yrker 
seg, og mangelen har også gått ytterligere ned det siste 
året. I alt er mangelen etter denne typen yrker i år estimert 
til å utgjøre drøyt 11 000 personer, en nedgang på 4 000 fra 
i fjor. Størst er mangelen på elektrikere, elektronikere og 
lignende, hvor det nå mangler 1 750 personer. Også for 
yrker som kopper‑ og blikkslagere og operatører innen 
olje‑ og gassutvinning er mangelen relativt stor, og større 
enn den var for ett år siden. For betong‑ og grunnarbeidere 
er derimot mangelen lavere enn i fjor, mens vi i år ikke har 
registrert noen mangel på for eksempel snekkere og  
tømrere.

foreligger ikke beregninger for alle yrkesgrupper. Dette 
fordi mangelen på arbeidskraft ikke kan estimeres innen‑
for yrker der det kun er et fåtall bedrifter i utvalget som har 
oppgitt mangel på arbeidskraft. I de fleste slike tilfeller må 
vi forvente at et fåtall observasjoner i utvalget reflekterer 
at det er liten mangel innenfor dette yrket. Et fåtall  
observasjoner kan likevel summere seg til et betydelig 
antall personer. Det kan derfor være mangel på arbeids‑
kraft innenfor en yrkesgruppe selv om yrket ikke er  
oppført i tabell 3. Ettersom Navs bedriftsundersøkelse er 
en utvalgsundersøkelse, vil det være usikkerhet knyttet til 
estimatene på mangel. Usikkerheten kan variere fra yrke 
til yrke. 
 Tabell 4 viser den relative mangelen på arbeidskraft  
fordelt på yrkesgrupper. Det absolutte tallet over mangel 
på arbeidskraft vil ha sammenheng med hvor stor  
yrkesgruppen er, mens det relative tallet tar hensyn til ulik 
størrelse på yrkesgruppene. Den relative mangelen er  
presentert i form av stramhetsindikatoren (se egen ramme 
tidligere i artikkelen). Eksempelvis kan en mangel på 450 
sveisere være like virksomhetskritisk som en mangel på 
1 750 elektrikere, ettersom arbeidsstyrken for den siste 
gruppen er langt større. vi ser derfor også på forholdstallet 
mellom mangelen på arbeidskraft og antall sysselsatte i 
yrkene og benevner dette som stramhetsindikatoren. 
 I spørsmålet som avdekker mangel, bes bedriftene ta 
stilling til om rekrutteringsproblemene er av en slik art at 
man har færre ansatte enn man ellers ville hatt. Innenfor 
enkelte yrker kan det benyttes ufaglært arbeidskraft uten at 
dette i bedriftsundersøkelsen blir registrert som et alvorlig 
rekrutteringsproblem. På den annen side vil enkelte 
arbeidsgivere ønske seg ansatte med kompetanse utover 
det som er normalt innenfor en yrkesgruppe. 
 Den enkelte virksomhet rapporterer kun om mangel på 
arbeidskraft, ikke overskudd av arbeidskraft. Dette betyr 
at dersom en bedrift mangler 10 snekkere og en annen 
bedrift har et overskudd på 10 snekkere, så vil summen av 
dette bli et udekket behov på arbeidskraft på 10 snekkere. 
Den estimerte mangelen på 47 300 personer representerer 
derfor et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en 
viss utstrekning blir dette dekket opp av den løpende  
tilgangen av arbeidskraft over tid.

økt	mangel	på	ingeniører
I høstens bedriftsundersøkelse mangler bedriftene i over‑
kant av 8 000 personer innen ingeniør‑ og ikt‑fag. Dette er 
en økning på ca 2 000 i forhold til for ett år siden. Et av 
yrkene det er størst mangel på er systemutviklere og pro‑
grammere, hvor bedriftene nå mangler 1 600 personer mot 
400 i fjor. Det er også mangel på ulike typer ingeniører og 
sivilingeniører innen for eksempel bygg og anlegg og 
innen olje, bergverksdrift og metallurgi.

// NAvs bedriftsundersøkelse høsten 2010 // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe

STYRK STILLING
7213 Kopper‑ og blikkslagere 1 450 41,7 %
2149 andre sivilingeniører og tilsvarende 

yrker
3 050 37,3 %

8251 Grafiske trykkere 650 21,2 %
7122 Betong‑ og grunnarbeidere (bygg) 600 19,8 %
8113 Operatører innen olje‑ og gass 

utvinning
1 400 17,4 %

7141 Malere og byggtapetserere 1 000 14,8 %
2511 Statsautoriserte revisorer 550 13,9 %
7233 Jordbruks‑, skogbruks‑ og anleggs‑ 

maskinmekanikere
550 11,1 %

4121 Økonomimedarbeidere og  
revisjonsassistenter

2 050 9,5 %

3116 Ingeniører og teknikere innen olje,  
bergverk og metallurgi

1 100 9,3 %

7129 anleggsgartnere 250 8,8 %
3412 Forsikringskonsulenter 800 8,1 %
2545 Psykologer 550 8,0 %
2145 Sivilingeniører (maskin‑ og marin‑ 

teknikk)
200 7,0 %

3113 Elektronikk‑ og telekommunika‑
sjonsingeniører og ‑teknikere

750 6,8 %

1312 Ledere innen bergverksdrift,  
industri, kraft‑ og vannforsyning

700 6,0 %

2512 Personal‑ og organisasjons‑ 
konsulenter

1 500 6,0 %

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 400 5,8 %
7212 Sveisere 450 5,7 %
7241 Elektrikere, elektronikere o.l 1 750 5,0 %
2130 Systemutviklere og programmerere 1 600 4,9 %
8323 Lastebil‑ og vogntogførere 1 300 4,8 %
3119 andre ingeniører og teknikere 400 4,4 %
8331 anleggsmaskinførere 700 3,9 %
3114 Maskiningeniører og ‑teknikere 350 3,5 %
3415 Tekniske og kommersielle salgs‑ 

representanter
750 3,1 %

7134 Rørleggere og vvS‑montører 550 3,1 %
5123 Hovmestere, servitører og  

barkeepere
550 2,9 %

2221 Leger 550 2,8 %
5164 vektere o.l. 200 2,4 %
3111 Bygningsingeniører og ‑teknikere 300 2,1 %
5122 Kokker 450 1,7 %
3432 Revisorer (ikke statsautoriserte) og 

regnskapsførere
550 1,3 %

3231 Sykepleiere 750 1,2 %
5221/ 
5223

Butikkmedarbeidere og lignende/
Selger (detalj)

1 150 0,6 %

Tabell 4: 
Estimert	mangel	på	arbeidskraft	for	utvalgte	yrker.	I	
antall	personer	og	stramhetsindikator.	Sortert	etter	
stramhetsindikator.	Høsten	2010.

Mangel på arbeidskraft i 
antall personer, 2009

Stramhets- 
indikator 2010

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe

STYRK STILLING 2009 2010

2149 andre sivilingeniører og tilsvarende 
yrker

0 3050

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsas‑
sistenter

300 2050

7241 Elektrikere, elektronikere o.l 1000 1750

2130 Systemutviklere og programmerere 400 1600

2512 Personal‑ og organisasjonskonsulenter 0 1500

7213 Kopper‑ og blikkslagere 0 1450

8113 Operatører innen olje‑ og gassutvinning 0 1400

8323 Lastebil‑ og vogntogførere 650 1300

5221/ 
5223

Butikkmedarbeidere o.l./Selgere (detalj) 700 1150

3116 Ingeniører og teknikere innen olje, berg‑
verk og metallurgi

0 1100

7141 Malere og byggtapetserere 0 1000

3412 Forsikringskonsulenter 700 800

3113 Elektronikk‑ og telekommunikasjonsin‑
geniører og ‑teknikere

950 750

3231 Sykepleiere 950 750

3415 Tekniske og kommersielle salgsrepre‑
sentanter

0 750

1312 Ledere innen bergverksdrift, industri, 
kraft‑ og vannforsyning

0 700

8331 anleggsmaskinførere 900 700

8251 Grafiske trykkere 0 650

7122 Betong‑ og grunnarbeidere (bygg) 1300 600

2221 Leger 500 550

2511 Statsautoriserte revisorer 650 550

2545 Psykologer 150 550

3432 Revisorer (ikke statsautoriserte) og 
regnskapsførere

0 550

5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 2150 550

7134 Rørleggere og vvS‑montører 0 550

7233 Jordbruks‑, skogbruks‑ og anleggsmas‑
kinmekanikere

0 550

5122 Kokker 550 450

7212 Sveisere 400 450

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 300 400

3119 andre ingeniører og teknikere 400 400

3114 Maskiningeniører og ‑teknikere 450 350

3111 Bygningsingeniører og ‑teknikere 1550 300

7129 anleggsgartnere 0 250

2145 Sivilingeniører (maskin‑ og marintek‑
nikk)

200 200

5164 vektere o.l. 0 200

Tabell 3: 
Estimert	mangel	på	arbeidskraft	for	utvalgte	yrker.	
Sortert	etter	antall	personer	bedriftene	mangler.	
Høsten	2010.
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metodiSk vedLegg

I bedriftsundersøkelsen trekkes et utvalg av bedrifter fra 
Bedrifts‑ og foretaksregisteret (Enhetsregisteret). Utvalget 
trekkes tilfeldig, men alle bedrifter med mer enn 400 
ansatte er med i utvalget. I tillegg er alle bedrifter med mer 
enn 200 ansatte i næringene offentlig forvaltning,  
undervisning, helse‑ og sosialtjenester og andre sosiale og 
personlige tjenester med i utvalget. Dette fordi dette ofte er 
bedrifter som skiller seg fra andre når det gjelder hvilke 
yrker de etterspør. Størrelsen på utvalget er bestemt slik at 
det skal sikres representativitet på alle næringer. 
 Det stilles i alt seks spørsmål i undersøkelsen.  
Bedriftene blir bedt om å svare enten postalt eller per 
e‑post. Spørsmålene i undersøkelsen gir anslag på  
bedriftenes sysselsettingsforventninger for det kommende 
året, om bedriften forventer å rekruttere arbeidskraft fra 
utlandet, og om bedriften har rekrutteringsproblem  
innenfor spesifikke yrker.
 I de tilfellene der resultatene på landsbasis skal  
presenteres i form av andeler, og ikke i form av absolutt‑
verdier, vektes resultatene. Et eksempel på en slik  
problemstilling er kartlegging av andel bedrifter som  
forventer sysselsettingsvekst i det kommende år. Ettersom 
næringene varierer i størrelse, er det nødvendig å tildele de 
store næringene mer vekt enn de små. vektingen  
konstrueres ut fra forholdet mellom antall bedrifter i 
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Figur 5: 
Estimert	mangel	på	arbeidskraft	med	konfidensintervaller.	Næringsvise	resultat.

Kilde: NAVS BedriftSuNderSøKelSe

næringen og antall bedrifter totalt. Ettersom utvalget har 
en overrepresentasjon av store bedrifter, må resultatene 
innenfor hver næring vektes også i forhold til andelen små 
og store bedrifter i populasjonen.
 Mangel på arbeidskraft estimeres ved hjelp av en modell 
som tar hensyn til bedriftenes geografiske kjennetegn, 
næringsvise kjennetegn, antall ansatte og observert  
mangel. Resultatet brukes til å predikere mangelen på 
arbeidskraft i de bedriftene som ikke ble tatt inn i utvalget.
 Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. Jo mer 
detaljert kjennetegn det søkes på, dess større er usikker‑ 
heten knyttet til estimatet. Det er med andre ord større 
usikkerhet knyttet til estimatene for mangel per yrke enn 
mangel per næring, fordi det her vil være færre  
observasjoner. Det er også større usikkerhet knyttet til 
anslagene i høstens undersøkelse enn vårens fordi vi om 
høsten har et atskillig mindre utvalg.
 NAV har beregnet konfidensintervall for estimert  
mangel på arbeidskraft. Den faktiske mangel vil med 90 
prosent sannsynlighet ligge innenfor de respektive  
konfidensintervallene som er presentert i figuren under. 
Nederste mulige grense for et konfidensintervall kan ikke 
være lavere enn observert mangel i utvalget.
 arbeids‑ og velferdsdirektoratet kan kontaktes dersom 
det ønskes mer utdypende informasjon om estimering av 
mangel på arbeidskraft og beregning av konfidens‑ 
intervaller.
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Tidligere	NAV-brukere	–	hva	gjør	de	nå?	
AV ANNe-CAthriNe grAmBo og Sigrid myKleBø

SAmmeNdRAg

Ved hjelp av registerstatistikk følger NAV brukernes tilpasning på arbeidsmarkedet. Statistikkene forteller oss blant annet 
om hvor mange arbeidssøkere og hvor mange stønadsmottakere som kommer over i arbeid, og i hvilken grad de har  
overgang til andre ytelser fra NAV. For å få mer kunnskap om de tidligere brukerne gjennomfører NAV i tillegg en årlig 
spørreundersøkelse for å kartlegge forhold som ikke kommer til syne i våre registre, blant annet hvor mange som er  
selvstendig næringsdrivende eller har gått over i utdanning, og om de som er kommet i arbeid oppfatter jobben som 
relevant i forhold til tidligere yrkeserfaring, jobbønske og utdanning.
 I årets undersøkelse, rettet mot de som sluttet å registrere seg hos NAV i løpet av 2009, oppgir 66 prosent av de tidligere 
arbeidssøkerne og 36 prosent av tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne at de er i arbeid, mens 7 prosent i av tidligere 
arbeidssøkere og 6 prosent av tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne oppgir at de er under utdanning. Av de som har 
kommet i arbeid oppgir om lag en av ti at de jobber som selvstendig næringsdrivende. 4 prosent av tidligere brukere med 
nedsatt arbeidsevne og 7 prosent av tidligere arbeidssøkere kombinerer egen virksomhet med et arbeidstakerforhold. 
 En del tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne vil ha behov for helsemessig og yrkesmessig rehabilitering før de 
eventuelt kan komme i arbeid eller annen aktivitet. Undersøkelsen bekrefter dette, drøyt en av fire av denne gruppen 
svarer at de er langvarig sykmeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger. 16 prosent har gått over på uførepensjon.
 Blant tidligere arbeidssøkere og brukere som var registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne er sannsynligheten for å 
ha kommet i arbeid høyere for menn enn for kvinner. I tillegg har menn sterkere tilbøyelighet til å være arbeidsledige eller 
permitterte på nytt på undersøkelsestidspunktet. Kvinner svarer i langt større grad enn menn at de er hjemme- 
værende og/eller har omsorg for barn.
 Sannsynligheten for å komme over i utdanning er høyest i de yngste aldersgruppene, mens sannsynligheten for  
overgang til arbeid stiger med økende alder. Sannsynligheten for å komme i arbeid øker også med økende utdanning, 
mens sannsynligheten for å motta helserelaterte ytelser eller være arbeidsledig/permittert er høyest for de med lavest 
utdanning. Personer som er født i Norge har noe høyere sannsynlighet for å komme i arbeid enn de som har innvandret 
til Norge. 
 Blant de som har kommet i arbeid oppgir tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne i større grad enn tidligere arbeids-
søkere at de har fått fast stilling (hhv 81 og 67 %). Dette har nok sammenheng med at de som klarer å komme i jobb etter 
å ha vært ute av arbeidslivet på grunn av helseproblemer er en positivt selektert gruppe. De har for eksempel i snitt  
høyere utdanning enn de tidligere arbeidssøkerne. Sannsynligheten for å få fast stilling varierer med næring, og blant 
tidligere arbeidssøkere er den høyest blant menn med yrkesfaglig videregående skole. Sannsynligheten for å få fast  
stilling øker også med alder. 
 Tidligere arbeidssøkere som har kommet i arbeid jobber oftere heltid enn tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne 
(hhv 68 og 39 %). Årsaken til dette er trolig at mange i sistnevnte gruppe ikke har 100 prosent arbeidsevne, og derfor 
utnytter sin restarbeidsevne i en deltidsstilling. Blant de deltidsarbeidende som tidligere var registrert hos NAV med ned-
satt arbeidsevne, oppgir 35 prosent at de ønsker å jobbe mer enn de gjør i dag. Tilsvarende oppgir hele tre av fire tidligere 
arbeidssøkere med deltidsjobb at de ønsker å jobbe mer, og tre firedeler av disse ønsker seg en heltidsstilling. Ufrivillig 
deltidsarbeid er mest utbredt i de yngste aldersgruppene. Flere kvinner enn menn jobber deltid, og ufrivillig deltidsarbeid 
er mest utbredt i offentlig sektor og blant personer som er i midlertidige stillinger.
 Tre av fire som har kommet i arbeid oppgir at jobben er relevant i forhold til jobbønsket de hadde da de søkte jobb. Sju 
av ti oppgir at jobben er relevant i forhold til tidligere yrkespraksis, og seks av ti oppgir at jobben er relevant i forhold til 
utdanningsbakgrunn. Personer som har fått fast jobb, heltidsstilling og/eller jobber i det offentlige oppgir i størst grad at 
jobben er relevant. Personer med høyere utdanning eller yrkesfaglig videregående skole rapporterer i størst grad at de 
har kommet i en jobb som oppfattes som relevant. 
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// Tidligere NAv-brukere - hva gjør de nå? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010

iNNLedNiNg

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

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

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

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

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

yrkespraksis og jobbønsket de hadde da de søkte jobb.

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

Kilde: NAV

Jan. Feb. Mars April Mai Juni

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

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

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

Tidsbegrenset  
uførestønad

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

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

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

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

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

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

STor	forSKJELL	I	oVErgANg	TIL	ArBEId	
mELLom	ULIKE	BrUKErgrUPPEr	

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

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

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

66 %
7 %

5 %

11 %

6 %
1 % 4 %

Arbeid

Skole, utdanning eller kurs

Arbeidsledig/permittert

Alders-/førtids-/uførepensjon

Annet, inkl. verneplikt

Omsorg barn/hjemmeværende/foreldrepermisjon

Langvarig sykmeldt/arbeidsavklaringspenger

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

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

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

Drøyt fire av ti er tilbake med helserelatert 
ytelse fra NAV

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

HVA gjør De tiDligere ArbeiDssøkerNe?

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

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

Arbeid
Skole, utdanning eller kurs

Arbeidsledig/permittert

Uførepensjon

Annet

Alders-/førtidspensjon

Omsorg barn/hjemmeværende/foreldrepermisjon

Langvarig sykmeldt/arbeidsavklaringspenger

36 %

6 %

3 %
3 %

27 %

16 %

3 %
5 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kilde: NAV

Merknad: Når det gjelder utdanningskategoriene er andelene beregnet ut fra 
antall tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne som ikke har gått over på 
uførepensjon. Dette utgjør 84 prosent av populasjonen.
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uførepensjon (se figur 4).  Dette er ikke overraskende, da 
deres forrige kontakt med NAV også var på grunn av  
redusert arbeidsevne. Noen flere kvinner enn menn oppgir 
å ha kommet i arbeid eller over i utdanning, men denne  
forskjellen er ikke statistisk signifikant når det kontrolleres 
for alder, utdanning og land‑bakgrunn. Noen flere menn 
enn kvinner oppgir å ha gått over i arbeidsledighet (hhv 6 
og 2 %).

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

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

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

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

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

Fast eller mIdlertIdIg tIlsettINg?

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

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

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

Sannsynligheten	for	å	få	fast	stilling	øker	
med	alder
andelen som oppgir at de har fast stilling øker med alder. 
Blant tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne oppgir 55 
prosent av de tidligere brukerne under 30 år at de har fast 
stilling, mens andelene er henholdsvis 77 og 89 prosent i 
aldersgruppene 30–44 år og 45–59 år. Selv om vi kontrol‑
lerer for kjønn, utdanningsnivå og sektor, ser vi at alder 
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har stor betydning. Sannsynligheten for å fast stilling øker 
for hver aldersgruppe til og med 45–59 år.4 
 Også blant tidligere arbeidssøkere er det en sterk sam‑
menheng mellom alder og sannsynligheten for å få fast 
stilling. Blant tidligere arbeidssøkere som er under 20 år 
oppgir bare 41 prosent at de har fast stilling, men andelen 
øker jevnt med alder, og for gruppen 45–59 år er det 75 
prosent som har fast stilling. Når vi tar hensyn til andre 
faktorer som kjønn, utdanningsnivå, sektor‑ og nærings‑ 
tilknytning er forskjellene mellom aldersgruppene som har 
passert 30 år imidlertid ikke statistisk signifikante.

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

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

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

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

HELTId	ELLEr	dELTId?

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

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

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

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

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

omfANgET	AV	UfrIVILLIg	dELTId

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

mange	tidligere	arbeidssøkere	ønsker	å	
jobbe	mer
75 prosent av de tidligere arbeidssøkerne som har fått en 
deltidsjobb ønsker å jobbe mer enn de gjør i dag (se figur 
8). Mer enn tre fjerdedeler av disse ønsker seg fulltids‑ 
arbeid, mens resten ønsker lengre arbeidstid enn de har i 
dag, dog ikke fulltid. Som vi ser av figur 8, er det noen 
ulikheter mellom de deltidsarbeidende som ønsker og ikke 
ønsker å utvide arbeidstiden sin. Når det gjelder alder er 
ikke variasjonene så store, med unntak av at de over 60 år 
i nokså liten grad ønsker lengre arbeidstid. Ei heller når vi 
ser på utdanningsnivå er det store forskjeller i andelene 
som ønsker å jobbe mer. De store forskjellene ser ut til å 
være mellom kvinner og menn, mellom personer født i og 
utenfor Norge, og personer som er i fast og midlertidig 
jobb.
 Flere kvinner enn menn jobber deltid, men det er en 
større andel av de deltidsarbeidende mennene som ønsker 
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å utvide arbeidstiden sin. Mens 74 prosent av de deltids‑ 
arbeidende mennene oppgir at de ønsker seg en heltids‑ 
stilling, gjelder dette 51 prosent av de deltidsarbeidende 
kvinnene. Kvinnene som jobber deltid ser altså i større 
grad enn mennene ut til å ha valgt dette frivillig.
 Når det gjelder fødeland, ser vi at ufrivillig deltids‑ 
arbeid er mest utbredt blant tidligere arbeidssøkere som er 
født i asia og afrika. Dette gjelder også når vi kontrollerer 
for andre kjennetegn som kjønn og utdanningsnivå. Dette 
er ikke så overraskende i og med at vi fant at sannsynlig‑
heten for å ha fått deltidsarbeid også var størst for disse 
gruppene.
 Det er noen forskjeller mellom offentlig og privat sektor 
med hensyn til hvor mange som jobber ufrivillig deltid. 
Mens 70 prosent av de tidligere arbeidssøkerne som hadde 
fått deltidsarbeid i privat sektor oppgir at de ønsker å 
utvide arbeidstiden sin, gjelder dette 80 prosent i offentlig 
sektor. Så i tillegg til at andelen som har deltidsarbeid er 
høyere i offentlig sektor enn i privat sektor, er også  
andelen med ufrivillig deltid noe høyere i denne sektoren.
 Det er også enkelte næringer som peker seg negativt ut 
når det gjelder ufrivillig deltid. I privat sektor er det i størst 
grad personer som har fått jobb innen varehandel, hotell‑ 
og restaurantnæringen (79 %) og transport og kommuni‑
kasjon (77 %) som melder at de ønsker å jobbe mer, mens 
det i offentlig sektor spesielt er ansatte innenfor undervis‑
ning (93 %) og helse‑ og sosiale tjenester (82 %) som 
ønsker å utvide arbeidstiden sin. Personer i midlertidige 
stillinger oppgir også oftere at de jobber ufrivillig deltid 
enn de som har fått en fast jobb.

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

Figur 9: 
“dersom	 du	 jobber	 deltid,	 ønsker	 du	 å	 jobbe	
mer?”	Personer	som	har	vært	registrert	hos	NAV	
med	 nedsatt	 arbeidsevne	 og	 som	 nå	 jobber	 
deltid	(N	=	243).

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

Kilde: NAV

Kilde: NAV

Ufrivillig	deltidsarbeid	blant	personer	som	
har	hatt	nedsatt	arbeidsevne

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

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

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

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

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

Kilde: NAV
Kilde: NAV

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

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

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

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

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

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

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

Personer	med	jobb	i	offentlig	sektor	svarer	
oftest	at	jobben	er	relevant
Generelt er det personer som har fått fast jobb, heltids‑ 
stilling og/eller jobber i det offentlige som oftest oppgir at 
de oppfatter jobben sin som relevant. For tidligere arbeids‑
søkere er disse forskjellene statistisk signifikante også når 
det kontrolleres for andre forhold. 
 For tidligere brukere med nedsatt arbeidsevne reduseres 
forskjellene en del når det kontrolleres for andre forhold. 
Resultatene som står ved lag er at personer som har fått 
fast stilling og/eller jobb i det offentlige mener jobben er 
mer relevant i forhold til utdanningsbakgrunn, og at de 
som har fått fast jobb mener jobben er mer relevant i  
forhold til yrkeserfaring enn de som har fått en midlertidig 
jobb.
 Når vi ser på næringstilknytning, er det de som har fått 
jobb innenfor undervisning som oftest rapporterer samsvar 
mellom egen utdanningsbakgrunn og jobben de har fått 
(84 %), mens de som har fått jobb innen hotell‑/ 
restaurantvirksomhet og varehandel er de som i minst grad 
oppgir at jobben er relevant i forhold til utdannings‑ 
bakgrunn (38 %). vi ser at de som har fått jobb innenfor 
bygge‑ og anlegg snæringen og de som har fått jobb  
innenfor undervisning er de som i størst grad oppgir at det 
er match mellom tidligere yrkeserfaring og nåværende 
jobb.
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Sykefravær:	Store	fylkesvise	forskjeller	i	
varigheten	innenfor	samme	diagnose	
AV iNguNN helde, Per KriStofferSeN, NiNA lySø og olA thuNe1

SAmmeNdRAg

Vi har undersøkt varigheten av sykmeldinger etter fylke i 2008-2009. Vi finner at det er vesentlige forskjeller på fylkesnivå 
både i gjennomsnittlig varig het og median varighet. Disse forskjellene blir ikke mindre selv om vi går ned på enkel t-
diagnoser. 
 Undersøkelsen omfatter noen av de vanligste diagnosene innenfor «muskel-/skjelettlidelser» og «psykiske lidelser», 
samt et utvalg diagnoser innenfor andre hovedgrupper av diagnoser. Bildet er stort sett det samme: Forskjellen mellom 
fylkene i ytterpunktene er på 30–70 prosent for gjennomsnittlig varighet og på 30–90 prosent for median varighet. Et 
eksempel er diagnosen «skulder syndrom», der gjennomsnittlig varighet varierer fra 55 dager i Oslo til 85 dager i Opp-
land, mens median varighet varierer fra 17 dager til 28 dager.
 Innenfor en og samme diagnose vil det kunne være stor variasjon i sykdommens karakter/alvorlig hetsgrad og i hvilken 
grad sykdommen lar seg kombinere med arbeid. Videre vil det kunne være  ulikheter i sykmelderes  vurderinger og bruk 
av diagnoser. Likevel skulle det kanskje ikke være grunn lag for å forvente betydelig forskjeller når vi ser på  
enkel tdiagnoser på fylkes nivå. Stor varia sjon innenfor en og samme diagnose peker i retning av at det er forhold utover 
selve syk dommen/diagnosen som kan for klare noe av forskjellene i varigheten og sykmeldingsmønsteret på fylkesnivå. 
 På landsbasis er hver sjette sykmelding gradert. Det er også store fylkesvise forskjeller i sykmeldingsmønsteret mellom 
graderte og ikke-graderte tilfeller. Gjennomgående er det for de fleste diag nosene vi har sett på slik at graderte  
sykmeldinger er tre ganger så lange som sykmeldinger som ikke involverte gradert fravær. Innenfor noen av diagnosene 
er også andelen med lange forløp og andelen som bruker opp sykepenge rettighetene svært høy i enkelte fylker. 
 Også i Sverige har man sett store geografiske variasjoner i fraværslengden innenfor en og samme diagnose. Dette var 
bakgrunnen for at det i Sverige våren 2008 ble innført et system med retnings linjer for hvor lang en sykmelding bør være 
for ulike diagnoser («försäkringsmedicinskt beslutsstöd»). 

BAKgrUNN
I forbindelse med reforhandlingen av avtalen om et mer 
inkluderende arbeidsliv (Ia‑avtalen) i fjor høst, ble det 
foreslått å innføre et system med retningslinjer for hvor 
lang en sykemelding bør være for ulike diagnoser.  
Forslaget ble omtalt som en ordning med «normerte  
syk meldinger», tilsvarende den svenske ordningen med 
«försäkringsmedicinskt beslutsstöd» (se faktaboks).
 Innføringen av de nye retningslinjene i Sverige inngikk 
i en større omlegging av det svenske syke fraværs‑ 
regelverket. Et av hovedargumentene for retningslinjene 
var at man observerte stor geografisk spredning i lengden 
på sykefraværet blant personer med samme diagnose. For 
eksempel var fraværs lengden ved hjerte‑infarkt ca. 200 
dager i Jönköping og ca. 300 dager i västernorrland, mens 

gjennom snittlig fravær på grunn av brystkreft var på ca. 
200 dager i Blekinge og på ca. 450 dager i Jämtland. For 
en del diagnoser så man også en sterk økning i fraværs‑
lengden fra begynnelsen av 1990‑tallet til begynnelsen av 
2000‑tallet. I perioden 1990–1993 medførte eksempelvis 
ankelbrudd i gjennomsnitt et fravær på 110 dager og depre‑
sjon et fravær på 200 dager. I 2001–2002 var fraværs‑ 
lengden for de samme diagnosene økt til hhv. 245 og 392 
dager (Social styrelsen 2007). 
 I denne artikkelen undersøker vi om det er tilsvarende 
geografiske forskjeller i varigheten i syke fraværet her til 
lands. I hovedsak begrenser vi oss til noen diagnoser som 
forårsaker en relativt stor del av sykefraværet. Resultatene 
ses i lys av anbefalt sykmeldingspraksis for tilsvarende 
diagnoser i Sverige. avslutningsvis undersøker vi om det 
har vært vesentlige endringer i varigheten i perioden 
2001/2002 til 2008/2009.  1  Takk til Søren Brage for tolkehjelp (diagnoser, medisinske faguttrykk og 

andre språk).
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Datagrunnlaget er Navs sykefraværsstatistikk over  
legemeldte sykefraværstilfeller med oppstart i løpet av 
2008 og avsluttet innen utgangen av 2009. For å belyse 
utviklingen over tid har vi også sett på sykefra vær med 
oppstart i 2001 (se faktaboks). at et tilfelle avsluttes betyr 
ikke nødvendigvis at personen er frisk. Mange jobber i 
gode perioder, blir sykmeldte i behandlingsperioder, er  
tilbake på jobb i en periode, før de igjen blir sykmeldt i 
forbindelse med ny behandling osv. 

«försäkringsmedicinskt	beslutsstöd»	 
–	svenske	retningslinjer	for	sykemeldinger
I 2005 ga den svenske regjeringen Socialstyrelsen og 
Försäkringskassan i oppdrag å utarbeide nye retnings‑ 
linjer for legers utskriving av sykmeldinger. Bak‑ 
grunnen var ulik praksis og at det i en del til feller ble gitt 
sykmeldinger der dette ikke var hensikts messig. De  
første retningslinjene for fysiske sykdommer ble  
publisert høsten 2007 med virkning fra 1. mars 2008, 
mens retningslinjer for psykiske sykdommer ble tatt i 
bruk i august 2008. Retningslinjene består av to deler. 
Den første delen om handler generelle prinsipper for 
sykemelding, mens den andre delen omfatter  
anbefalinger for når det kan gis sykmelding og eventuelt 
hvor lang sykmelding pasienter med spesifikke  
diagnoser normalt sett kan ha behov for (Socialstyrelsen 
(2007, 2009)).
 Hensikten med de nye retningslinjene var å utarbeide 
en bedre og mer kvalitetssikret sykmeldings prosess, 
med økt forutsigbarhet og bedre rettssikkerhet både for 
pasienter og helsepersonell. I tillegg ønsket man å  
redusere antallet unødvendige sykmeldinger. Ettersom 
inaktivitet i mange tilfeller bidrar til å forlenge  
sykdomsperioden, er søkelyset rettet mot at legene skal 
vurdere den enkeltes arbeids evne. Sykmelding skal 
anses som et verktøy til å gi pasienten arbeidsevnen  
tilbake i den grad det er mulig. 
 Retningslinjene for bruk av sykmelding er utarbeidet 
på grunnlag av kunnskap om sykdomsforløp blant pasi‑
enter med et normalt forløp av den aktuelle diagnosen, 
og skal benyttes som veiledning i situasjoner der syk‑
melding er aktuelt. Legene skal fortsatt vurdere den 
enkelte pasient individuelt ut fra den enkeltes situasjon. 
Har pasienten tungt fysisk arbeid kan det anbefales len‑
gre sykmelding enn for en pasient med samme diagnose 
og lett fysisk arbeid. Har pasienten flere diagnoser eller 
et mer komplisert sykdomsbilde enn «normalforløpet» 
er det rom for å gi sykemelding utover anbefalt lengde. 
Det presiseres at det vil være individuelle forskjeller for 
hvordan samme sykdom påvirker ulike individers 
arbeidsevne. ved behov for utvidet sykmelding utover 
anbefalt varighet må imidlertid legen dokumentere dette 
overfor Försäkringskassan.

datagrunnlag,	definisjoner	og	metode
Data er hentet fra den sentrale sykefraværsstatistikken som 
utarbeides i samarbeid mellom Nav og Statistisk sentral‑
byrå (SSB), men omfatter kun det legemeldte sykefraværet. 
Kvartalsstatistikken er sydd sammen til årsfiler, slik at vi kan 
studere legemeldte fraværstilfeller som startet i 2001 og 
2008, og som ble avsluttet innen utløpet av det påfølgende 
året. 
 analysen baserer seg i all hovedsak på tall for gjennom-
snittlig varighet og median varighet, dvs. antall dager det tar 
før 50 prosent av fraværstilfellene er avsluttet. varigheten i 
sykefraværet er skjevfordelt i den forstand at de fleste  
sykmeldinger avsluttes innen relativt kort tid, samtidig som 
det ofte fore kommer svært lange sykmeldinger som påvirker 
gjennomsnittsverdien i betydelig grad. Median verdien er 
upåvirket av ekstremverdier, og kan derfor være et godt  
supplement ved analyser av varig heten og gi et mer nyansert 
bilde av varighetsmønsteret.
 Et sykefraværstilfelle utgjør en periode en person er  
sykmeldt. Har en person flere arbeidsforhold telles syk‑ 
meldingen kun som ett fraværstilfelle. Starter en person et 
nytt sykefraværstilfelle dagen etter at et annet er avsluttet, er 
disse slått sammen og telles som ett tilfelle (i 2008 gjaldt 
dette 0,8 prosent av tilfellene). avslutter en person et  
sykefraværstilfelle på en fredag og starter et nytt påfølgende 
mandag, telles disse som to tilfeller. Dette vurderes  
imidlertid til ikke å ha vesentlig betydning for antall tilfeller 
og/eller varigheten pr. tilfelle (gruppen som har et opphold 
på 1‑2 dager mellom to sykefra værstilfeller utgjorde 1,2 pro‑
sent av alle tilfellene i 2008).  
 Varigheten til et sykefraværstilfelle måles i kalenderdager. 
Ettersom datamaterialet kun omfatter lege meldt sykefravær, 
medfører dette at vi ikke kjenner faktisk varighet for hvert 
enkelt fraværstilfelle. Selv om sykelønnsordningen åpner for 
egenmeldte fraværsperioder på inntil 8 dager, betyr ikke 
dette nødvendigvis at alle benytter seg av denne muligheten 
(ansatte i virksomheter som ikke er omfattet av Ia‑avtalen 
kan ha egenmeldinger på inntil 3 dager, mens ansatte i  
Ia‑virksomheter kan ha egen meldinger på inn til 8 dager). 
varigheten basert på det legemeldte fraværet vil i mange  
tilfeller trolig være kortere enn den faktiske varigheten for 
fraværet. 
 Tapte dagsverk defineres som tapte arbeidsdager justert 
for stillingsandel og sykmeldingsgrad. Tapte dags verk pr. 
legemeldt sykefraværstilfelle er derfor lavere enn  
gjennomsnittlig varighet pr. tilfelle.  
 Diagnose: Kun den siste registrerte diagnosen i ett syke‑
fraværstilfelle inngår i datagrunnlaget. Er diagnosen endret i 
løpet av sykefraværstilfellet, blir dette altså ikke fanget opp. 
Diagnosene i vårt data materiale er klassifisert i henhold til 
ICPC‑2 (se faktaboks om diagnoseklassifikasjonene).
 Sykeuføregrad: En person kan være helt eller delvis syk‑
meldt, der sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. 
Dette kan gi en uføregrad med verdi fra 1 (helt sykmeldt) til 
0,2 (delvis sykmeldt, dvs. mindre enn 1). Et sykefraværs‑ 
tilfelle kan bestå av flere sykmeldinger med ulik sykeuføre‑
grad, og i slike til feller beregnes et gjennomsnitt for hele 
tilfellet. Et sykefraværstilfelle med sykeuføregrad mindre 
enn 1, omtales som et gradert sykefraværstilfelle. 
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gJENNomSNITTLIg	VArIgHET	Er	40	
dAgeR

I 2008 var det legemeldte sykefraværet på landsbasis på 
6,1 prosent. Det er store fylkesvise varia sjoner – fra 4,9 
prosent i Rogaland til 7,8 prosent i Finnmark, en forskjell 
på 60 prosent. Bak disse tallene finner vi på landsbasis 
nærmere 1 325 000 tilfeller med en gjennomsnittlig  
varighet pr. syke fraværstilfelle på 40 dager. De fylkesvise 
variasjonene i fraværslengden er også store, og varierer fra 
et gjennomsnitt på 33 dager i Oslo til 50 dager i Hedmark 
og Nord‑Trøndelag. Forskjellen mellom fylket med kor‑
test varighet og lengst varighet er dermed på 52 prosent. 
 Selv om det ikke er en helt entydig sammenheng  
mellom sykefraværsnivå og lengden på sykefraværs‑
tilfellene, er det en viss samvariasjon, jf. figur 1. Tenden‑
sen synes å være at jo høyere sykefraværet er, desto lengre 
er den gjennomsnittlige varigheten. Troms og Finnmark 
utmerker seg med en relativt lav gjennomsnittlig varighet, 
men et høyt sykefravær. Det betyr at det relativt sett er 
mange syke fraværs tilfeller i disse fylkene. agderfylkene 
utmerker seg med en høy varighet, men et syke fravær  
tilnærmet landsgjennomsnittet. 
 Geografiske forskjeller i sykefraværet antas ofte å ha 
sammenheng med strukturelle forhold som demografi, 
nærings liv og arbeidsmarked. Kvinner har et høyere syke‑
fravær enn menn og yngre et lavere sykefravær enn eldre.2 
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Antall dager (fraværslengde) 

Hele landet Oslo Nord-Trøndelag 

Median varighet på lansbasis (11 dager) 

Gjennomsnittlig varighet på landsbasis (40 dager) 

Gjennomsnittlig varighet Oslo (33 dager) 

Gjennomsnittlig varighet Nord-Trøndelag (50 dager)  

Figur 1: 
Legemeldt	sykefravær	og	gjennomsnittlig	varighet	
etter	fylke

Figur 2: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.	
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.	oslo	og	
Nord-Trøndelag.

Kilde: NAv

Kilde: NAv

Selv om det kontrolleres for forskjeller i kjønns‑ og 
alderssammen setning i fylkene, er det like vel fylkesvise 
forskjeller i varigheten på opptil 47 prosent. Figur 1 viser 
også at det er små forskjeller mellom den faktiske varighe‑
ten pr. sykefraværs tilfelle og den kjønns‑ og alderskorri‑
gerte varigheten («standardisert varighet»), noe som betyr 
at forskjeller i demografi i liten grad kan forklare forskjel‑
ler i varighet på fylkesnivå.
 På landsbasis avsluttes 50 prosent av fraværstilfellene 
innen 11 dager. Den relativt store forskjellen mellom  
gjennomsnittlig varighet og median varighet kan forklares 
med at en stor andel friskmeldes rela tivt raskt, men at en 
del har lange sykefravær som bidrar til å trekke den  

gjennomsnittlige varig heten opp. I 2008 var halvparten av 
sykefraværstilfellene avsluttet innen 8 dager i Oslo, mens 
til svarende andel var avsluttet innen 14 dager i aust‑agder 
og Nord‑Trøndelag.
 Figur 2 viser utviklingen i varigheten på sykefraværs‑ 
tilfeller med oppstart i 2008, for hele landet og for Oslo 
(fylket med kortest gjennomsnittlig varighet) og Nord‑
Trøndelag (fylket med lengst gjennom snittlig varighet). 
Kurvene er så kalte «over levelsesrater» som viser tiden fra 
sykmelding til frisk melding. alle fraværstilfellene har en 
varig het på minimum en dag, som er utgangspunkt for kur‑
vene, deretter øker andelen som frisk meldes over tid 
(antall dager) og kurvene faller. Maksimal sykepengepe‑
riode er ett år (365 dager). 
 Det at en relativt stor andel av fraværstilfellene avsluttes 
innen kort tid illustreres godt av figuren. Vi ser at på lands‑
basis er halvparten friskmeldt innen 11 dager, mens det tar 

2  Kjønnsforskjellen i sykefraværet skyldes i stor grad at kvinner blir oftere syk‑
meldt enn menn (Lie 2010). varigheten på fraværstilfellene har mindre betyd‑
ning for kjønnsforskjellen i sykefraværet – den gjennomsnittlige varigheten for 
kvinner og menn er på hhv. 42 dager og 37 dager for tilfeller med oppstart i 
2008. Forskjellen mellom aldersgruppene er større. Den gjennomsnittlige va‑
righeten er på 30 dager i gruppen 21–30 år, 37 dager i gruppen 31–40 år, 43 
dager i gruppen 41–50 år, 51 dager i gruppen 51–60 år og 66 dager blant de som 
er 60 år og eldre. Når det gjelder antall tilfeller, er det deri mot ikke vesentlig 
forskjeller mellom aldersgruppene.

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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31 dager før 75 prosent er avsluttet og 117 dager før 90 
prosent er avsluttet. Mens forskjellen i median varigheten 
mellom Oslo og Nord‑Trøndelag er på 6 dager, har  
forskjellen mellom disse to fylkene økt til 19 dager innen 
75 prosent av fraværstilfellene er avsluttet (hhv. 24 og 43 
dager) og til 74 dager innen 90 prosent av fraværstilfellene 
er avsluttet (hhv. 86 og 160 dager). 
 I tillegg til forskjeller i næringsvirksomhet og arbeids‑
marked, kan geografiske forskjeller ha sammenheng med 
ulik sykmeldingspraksis blant leger og ulikt helse‑/
behandlingstilbud. videre kan ulikt  sykdomsbilde og ulik 
diagnosesammensetning forklare noe av forskjellene i 
varigheten mellom fylkene. Men som vi skal se er det også 
betydelige forskjeller innenfor både diagnose grupper og  
enkelt  diagnoser på fylkesnivå.  
 I denne artikkelen vil vi i liten grad diskutere ulike  
årsaker til sykefravær. vårt formål er å synliggjøre de store 
fylkesvise forskjellene i varighet for noen viktige  
diagnosegrupper og enkeltdiagnoser. På samme måte som 
det er vanskelig å gi gode og dekkende forklaringer på  
fylkesvise forskjeller i syke fraværet, er det vanskelig å 
forklare forskjeller i varigheten.

Bruken	av	gradering	varierer
I 2008 var ett av seks av sykefraværstilfeller gradert. På 
landsbasis var gjennomsnittlig varighet for fra værs tilfeller 
uten gradering 25 dager, mens varigheten for graderte fra‑
værstilfeller var 116 dager. Bruken av gradering varierer 
naturligvis mellom diagnosegrupper/enkelt diagnoser, og 
dette er en viktig forklaring til den store forskjellen. For de 
aller fleste enkeltdiagnosene er det imidlertid slik at grup‑
pen med gradert ytelse har vesentlig lengre fravær enn 
gruppen som har full sykmelding. 
 våre tall viser at det er betydelig variasjon i bruken av 
gradering fra fylke til fylke – i Rogaland ut gjør til feller 
med gradert ytelse 13 prosent, mens i vestfold er andelen 
19 prosent. Forskjellen mellom disse to fylkene er på 46 
prosent. Betyr dette at ulik bruk av graderte ytelser kan 
forklare noe av de fylkesvise for skjellene i varigheten? 
Figur 3 indikerer en viss sammenheng, der tendensen går i 
retning av at jo høyere den gjennomsnittlige varig heten er, 
desto høyere er andelen med graderte tilfeller. 
 Dette innebærer at det vil være et poeng å se nærmere på 
andelen med graderte ytelser, og å studere denne gruppen 
separat, når forskjeller i varigheten innenfor enkelt‑ 
diagnoser undersøkes.
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Figur 3: 
gjennomsnittlig	varighet	og	andel	med	graderte	
ytelser	etter	fylke.	fraværstilfeller	med	oppstart	i	
2008.

Figur 4: 
Tapte	dagsverk	fordelt	etter	diagnosegruppe.	
Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	2008.

Kilde: NAv

Kilde: NAv

60 pRoSeNt Av fRAvæRet SkyLdeS 
mUSKEL-	og	SKJELETTLIdELSEr	ELLEr	
pSykiSke LideLSeR 

Vi finner en stor andel av sykefraværet innenfor to hoved‑
kategorier – «muskel‑ og skjelettlidelser» og «psykiske 
lidelser». Målt i tapte dagsverk står disse to diagnose‑ 
gruppene for hhv. 40 og 19 prosent av sykefraværet med 
oppstart i 2008, jf. figur 4. Diagnosegruppene «sykdom‑
mer i luftveiene», «allmenne og uspesifiserte diagnoser» 
og «diagnoser knyttet til svangerskap og fødsel» utgjør 
alle om lag 6–7 prosent.
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 Fraværets varighet har betydning for omfanget av tapte 
dagsverk. Jo lengre varighet, desto flere tapte dagsverk og 
desto større kostnader for samfunnet. Men det er ikke  
nødvendigvis slik at diag noser som for  årsaker et høyt 
sykefravær målt i antall tapte dagsverk, er de mest brukte 
diagnosene målt i antall tilfeller. Tabell 1 gir en oversikt 
over de 10 mest brukte enkeltdiagnosene målt i antall 
sykefraværs tilfeller i 2008, og antallet tapte dagsverk disse 
forårsaket.
 De 10 mest brukte diagnosene står for 30 prosent av 
legemeldte fraværstilfeller og for 28 prosent av tapte dags‑
verk. To av de tre vanligste diagnosene målt i antall  
fraværstilfeller – «akutt øvre luftveis infeksjon» og  
«influensa» – er lidelser av relativt kortvarig karakter, og 
bidrar derfor ikke til sykefraværet i samme grad som ande‑
len tilfeller kanskje skulle indikere. De mange fravær‑ 
stilfellene innenfor «muskel‑ og skjelettlidelser» og  
«psykiske lidelser» er derimot gjennomgående av lengre 
varighet, og har større betydning for det samlede syke‑ 
fraværet. Figur 5 illustrerer dette. Mens 90 prosent av  
tilfellene med «sykdommer i luftveiene» (R) avsluttes 
innen 15 dager, går det 228 dager før samme andel er 
avsluttet innenfor «psykiske lidelser» (P).
 Som tidligere nevnt kan ulik diagnosesammensetning 
forklare noe av forskjellene i den samlede varig heten på 
fylkesnivå. Mens andelen sykefraværstilfeller med diag‑
noser i hoved gruppen «muskel‑ og skjelett lidelser» er 
høyest i Finnmark og Troms (38–39 prosent), er andelen 

tilfeller med «psykiske lidelser» høyest i agder fylkene 
(13‑14 prosent). Til sammenligning er andelen på landsba‑
sis hhv. 32 og 12 prosent. Oslo utmerker seg med en lav 
andel for begge diagnosegruppene (hhv. 27 og 11 prosent), 

Kilde: NAV

Diagnose (ICPC-2) Antall tilfeller Andel av  
alle tilfeller

Antall tapte  
dagsverk

Andel av alle tapte 
dagsverk

I alt 1 324 546 100,0 27 118 068 100,0

Sum 10 mest benyttede diagnoser 391 486 29,6 7 544 401 27,8

R74 akutt øvre luftveisinfeksjon 77 626 5,9 374 981 1,4

P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget 45 538 3,4 1 040 687 3,8

R80 Influensa 42 041 3,2 225 766 0,8

P76 Depressiv lidelse 40 415 3,1 1 774 011 6,5

L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling 39 598 3,0 707 175 2,6

L92 Skuldersyndrom 31 338 2,4 1 075 952 4,0

R75 Bihulebetennelse 29 095 2,2 165 490 0,6

L03 Korsrygg symptomer/plager 28 970 2,2 568 195 2,1

L86 Ryggsyndrom med smerteutråling 28 556 2,2 1 053 533 3,9

L02 Rygg symptomer/plager 28 309 2,1 558 611 2,1

Tabell 1: 
Sykefraværstilfeller	og	tapte	dagsverk	for	de	10	mest	brukte	enkeltdiagnosene.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	
i	2008.	Antall	og	andel.
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Antall dager (fraværslengde) 

Alle diagnoser Muskel-/skjelettlidelser (L) 

Psykiske lidelser (P) Sykdommer i luftveiene (R) 

Gjennomsnittlig varighet alle diagnoser (40 dager) 

Gjennomsnittilg varighet L-diagnoser (51 dager) 

Gjennomsnittlig varighet P-diagnoser (66 dager) 

Gjennomsnittlig varighet R-diagnoser (11 dager) 

Figur 5: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt	
for	ulike	diagnosegrupper.	Sykefraværstilfeller	med	
oppstart	i	2008

Kilde: NAv
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og som vi har sett er også Oslo det fylket som har kortest 
varighet på sine sykefraværstilfeller.

NoRSk vARighet og SveNSke RetNiNgS-
LINJEr	

I dette avsnittet ser vi nærmere på fylkesvise variasjoner i 
fraværslengden for et utvalg enkeltdiagnoser. Samtidig 
presenteres det som nå er anbefalte retningslinjer i Sverige 
for de samme diagnosene. 
 Det er ikke uten videre uproblematisk å vurdere i syke‑
fraværet i Norge ut fra de svenske retningslinjene. Social‑
styrelsen benytter ICD‑diagnoser i sine anbefalinger, mens 
vår sykefraværs statistikk baserer seg på ICPC‑diagnoser 
(se faktaboks om de to klassifikasjonene). ICD‑diagnosene 
er mer detaljerte, noe som betyr at mange diagnoser i vårt 
materiale favner over en videre sykdomsgruppe. Det er 
også slik at de svenske retningslinjene ikke tillater at  
sykmeldinger baseres på symptomer alene. For flere av de 
vanligste diagnosene i sykefraværstatistikken, eksempel‑
vis «rygg symp tomer/plager» (L02), «kne symptomer/ 
plager» (L15), «nakkesyndrom» (L83) og «psykiske 
symp tomer/plager» (P29), finner vi heller ikke direkte 
sammenliknbare diagnoser i ICD. Vi har derfor valgt å 
fokusere på enkeltdiagnoser hvor vi mener det er relativt 
bra samsvar på tvers av klassifikasjonene.
 En under søkelse fra 2009 viser at både lengden og 
spredningen i sykmeldingenes varighet ble redusert etter 
innføringen av retningslinjene (Forsäkringskassan 2009). 
Endringene var større for kvinner og for diagnoser med 
spesifikke anbefalinger. Resultatene tolkes i retning av at 
de medisinske anbefalingene benyttes og at de har effekter 
på syk meldingene. Retningslinjene er ett av flere tiltak 
som har blitt iverksatt for å redusere sykefraværet i Sve‑
rige, og i rapporten  fremholdes det at også andre  
faktorer påvirker sykmeldingsmønsteret, blant annet  
endringer i regelverk og endringer i holdninger til  
syk  melding. Rapporten ble fulgt opp våren 2010 med en 
analyse med fokus på de psykiske syk dommene som ble 
omfattet av anbefalingene fra august 2008 (Forsäkrings‑
kassan 2010). Her fant man ingen ytterligere reduksjon i 
fraværslengden.

muskel-	og	skjelettlidelser
Fylkesvise forskjeller
I 2008 var det nærmere 425 000 sykefraværstilfeller med 
«muskel‑/skjelettlidelser». Gjennomsnittlig varighet for 
disse tilfellene var på 51 dager, mens halvparten ble  
avsluttet innen 15 dager. På fylkes nivå varierer den  
gjennomsnittlige fraværslengden fra 41 dager i Rogaland 
til 63 dager i Hed mark. Til svarende varierer median  
varighet fra 13 til 19 dager. vel 20 prosent av tilfellene 

diagnoseklassifikasjoner
ICPC-2 (International Classification of Primary Care, 
version 2): Internasjonalt kode‑ og klassifiser ingssystem 
for primærhelsetjenesten utviklet av World Organization 
of Family Doctors. Har vært i bruk innen primærhelse‑
tjenesten i Norge siden 2004. Dersom legen kan stille en 
sykdomsdiagnose skal legen kode diagnosen på syke‑
meldingen som sendes Nav. Kan diagnosen ikke stilles, 
skal legen angi koden for pasientens symptomer eller 
plager (Store medisinske leksikon). 

ICD-10 (International Classification of Diseases and 
related health problems, 10th edition): Inter nasjonal  
statistisk klassifikasjon av sykdommer og relaterterte 
helseproblemer, vedtatt av World Health Organization. 
ICD‑diagnosene er mer detaljerte enn ICPC‑diagnosene. 
I Norge brukes dette kode   verket innen spesialisthelse‑ 
tjenesten. Ettersom de fleste sykmeldinger utskrives av 
primær helse tjenesten, registreres ICPC‑diagnosene i 
Navs sykefraværsstatistikk. Mottar Nav sykmeldinger 
med ICD‑diagnoser konverteres diagnosene til ICPC‑
diagnoser.

innenfor diagnose gruppen er graderte. Fraværslengden for 
disse tilfellene er klart lengre enn for tilfeller uten  
gradering. 
 vi ser det samme mønsteret når vi går ned på enkelt‑ 
diagnoser. «Skulder syndrom», «rygg syndrom med  
smertestråling» og «ryggsyndrom uten smertestråling» er 
de tre muskel‑ og skjelettdiagnosene som står for størst 
andel tapte dagsverk, til sammen utgjør disse om lag 10 
prosent av sykefraværet. For alle tre diagnosene er det 
betydelige forskjeller i varigheten på fylkesnivå. videre 
ser vi store forskjeller i sykmeldingsmønsteret mellom 
graderte og ikke‑graderte tilfeller, der delvis sykmeldte har 
et klart lengre fravær enn tilfeller med full sykmelding. 
Tabell 2 gir en oversikt på landsbasis og ytterpunktene på 
fylkesnivå. Se også vedlegg for oversiktstabeller med 
varigheten etter fylke.
 Størst forskjell er det innenfor diagnosen skulder‑ 
syndrom (L92). Her varierer gjennomsnittlig varig het fra 
55 dager i Oslo til 85 dager i Oppland. Figur 6 viser at 
mens halvparten av fraværs tilfellene av sluttes innen 17 
dager i Oslo, er det samme tilfelle først etter 29 dager i 
Oppland. Oppland har altså i snitt 55 prosent lengre varig‑
het enn Oslo, mens median varighet er 71 prosent høyere. 
 På landsbasis er om lag ett av fire tilfeller med denne 
diagnosen gradert i løpet av fraværs perioden. Figur 7  
illustrerer hvor forskjellig sykmeldingsmønsteret er  
mellom tilfeller med full syk melding og delvis sykmel‑
ding, men også at det er store fylkesvise for skjeller  
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Kilde: NAV

Hele landet Fylker med kortest varighet Fylker med lengst varighet

Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median

Skuldersyndrom (L92) 67 21 Oslo 55 17 Oppland 85 29

   Gradert 133 90 Troms 111 71 Østfold 157 118

   Ikke‑gradert 43 14 Oslo 32 12 Hedmark 56 16

Ryggsyndrom med  
smerteutstråling (L86)

72 25 Troms 62 21 Hedmark 90 32

   Gradert 129 82 Finnmark 116 64 Oppland 152 108

   Ikke‑gradert 49 15 Sogn og Fjordane 40 14 Hedmark 65 19

Ryggsyndrom uten  
smerteutstråling (L84)

31 11 Sogn og Fjordane 30 10 Hedmark 44 13

   Gradert 95 48 Finnmark 83 43 Nord‑Trøndelag 111 56

   Ikke‑gradert 23 9 Sogn og Fjordane 19 8 Oppland / Hedmark 29 10/11

Tabell 2: 
gjennomsnitt	og	median	varighet	for	utvalgte	muskel-	og	skjelettdiagnoser.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	
2008.	I	alt,	gradert	og	ikke-gradert	fravær

mellom de to gruppene. Halvparten av de ikke‑ 
graderte tilfellene er friskmeldt innen 12 dager i Oslo og 
innen 16 dager i Hedmark. For graderte tilfeller er  
forskjellen langt større – i Troms frisk meldes halv parten 
innen 79 dager og i Øst fold innen 120 dager. Det er også 
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Figur 6: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.	 
Skuldersyndrom	(L92).	Alle	fraværstilfeller	med	
oppstart	i	2008.

Figur 7: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
Skuldersyndrom	(L92).	graderte	og	ikke-graderte	
fraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.

Kilde: NAv Kilde: NAv

verdt å merke seg at en stor andel av de graderte tilfellene 
i Troms har lange fravær, og at over 10 prosent går ut  
maksimal syke penge periode. 
 Også for de to ryggdiagnosene er den fylkesvise  
forskjellen i gjennomsnittlig varighet nesten 50 prosent. 

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Figur 8: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.	
ryggsyndrom	med	smerteutstråling	(L86).	 
Alle	fraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.

Figur 9: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
ryggsyndrom	med	smerteutstråling		(L86).	 
graderte	og	ikke-graderte	fraværstilfeller	med	 
oppstart	i	2008.

Kilde: NAv Kilde: NAv

Innenfor ryggsyndrom med smerte utstråling (L86)  
varierer gjennomsnittlig varighet fra 62 dager i Troms til 
90 dager i Hedmark. Figur 8 viser at mens det tar 20 dager 
i Troms før halvparten av tilfellene er avsluttet, er dette 
først tilfelle etter 32 dager i Hedmark. Ett av tre tilfeller 
med denne diagnosen har gradert ytelse. Forskjellene i 
sykmeldingsmønsteret mellom ikke‑graderte og graderte 
tilfeller fremgår av figur 9.
 Selv om fraværslengden innenfor diagnosen rygg‑ 

Svenske retningslinjer 
Skuldersyndrom (L92): 
Jf. skulder- og skulderleddsbesvær (M75): arbeidsevnen kan 
være helt nedsatt i opptil 2 uker, 3 uker hvis arbeidet krever 
god bevegelsesevne i skuldrene. I mange tilfeller er det nød‑
vendig med deltids sykmelding samt tilpassing på arbeids‑
plassen. 
‑  ved operasjon av impingementsyndrom (inneklemt sene i 

skulderen) kan arbeidsevnen være ned satt i inntil 3 uker for 
personer med lett fysisk arbeid, 6 uker for personer med 
mellomtungt arbeid eller 12 uker for personer med tungt 
fysisk arbeid. 

‑  Etter rotatorcuffruptur (skade i skulderens leddkapsel) kan 
arbeidsevnen være nedsatt i inntil 6 uker for personer med 
lett fysisk arbeid, inntil 12 uker ved mellomtungt arbeid og 
opp til 26 uker ved tungt arbeid. 

‑  ved operasjon av «frozen shoulder» kan arbeidet gjenopp‑
tas etter noen dager for pasienter som ikke har arbeid som 

krever god bevegelsesevne i skulderen. Personer med tungt 
fysisk arbeid med belastning av skulderen kan ha behov for 
noen måneders sykmelding.

Ryggsyndrom med smerteutstråling (L86): 
Jf. lumbago-isjias, skiveprolaps (M51, M54): ved lett arbeid 
kan arbeidsevnen være nedsatt i inntil 3 uker, ved tungt 
arbeid inntil 6 uker. ved operasjon kan arbeidsevnen være 
redusert inntil 3 uker ved lett arbeid, inntil 6 uker ved tungt 
arbeid.

Ryggsyndrom uten smerteutstråling (L84): 
Jf. akutt lumbago (M54.5): ved fysisk lett arbeid kan arbeids‑
evnen være redusert i inntil 1 uke. ved fysisk tungt arbeid 
inntil 2 uker. 
Jf. lumbago-isjias (M51): ved lett arbeid kan arbeidsevnen 
være nedsatt i inntil 3 uker, ved tungt arbeid inntil 6 uker. 

syndrom uten smerte utstråling (L84) er kortere enn for 
«rygg syndrom med smerteutstråling», er det også her  
relativt store variasjoner på fylkesnivå. Gjennom snittlig 
varighet varierer fra 30 dager i Rogaland og Sogn og  
Fjordane til 44 dager i Hed mark, mens for skjellene i 
median varighet er noe mindre (fra 10–13 dager). Ett av 
seks tilfeller i gruppen uten smerteutstråling har en gradert 
ytelse, dvs. langt færre enn i gruppen med smerte‑ 
utstråling. 

Kilde: SOCIALSTyRELSEN 2010 
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Svenske retningslinjer
De svenske retningslinjene gir rom for relativt stor  
variasjon i fraværslengden (se faktaboks), for eksempel 
omfatter «skulder syndrom» både kortvarige og langvarige 
lidelser, hvor forhold som om den sykmeldte har gjennom‑
gått operasjon og hva slags type arbeid han/hun er av 
betydning. vi har derfor tatt utgangspunkt i median varig‑
het når vi vurderer den norske fraværslengden i lys av de 
svenske anbefalingene. 
 Generelt anbefales mellom 2 og 12 ukers sykmelding og 
bruk av gradering ved «skuldersyndrom». våre tall viser at 
median varighet for gruppen helt sykmeldte og delvis  
sykmeldte er hhv. 14 dager og 90 dager. Ut fra dette kan 
det sies at fraværslengden ikke avviker vesentlig fra de 
svenske retningslinjene. For rygglidelsene er de generelle 
anbefalingene på 1–6 uker. For «ryggsyndrom med smerte‑
utstråling» og «ryggsyndrom uten smerteutstråling» er 
median varighet hhv. 15 og 9 dager for helt sykmeldte, 
mens den for delvis sykmeldte er hhv. 82 og 48 dager. For 
gruppen helt sykmeldte er der med det meste av  
fraværet innenfor de svenske retningslinjene. varigheten 
for delvis sykmeldte synes imidler tid å ligge i overkant av 
de svenske anbefalingene. 
 Det må her presiseres at de svenske retningslinjene er 
utarbeidet på bakgrunn av «normalforløpet» for  
diagnosene. vi har ikke kunnskap om hvor utbredt et mer 
komplisert sykdomsbilde enn «normal forløpet» er, og  
heller ikke informasjon om type arbeid/belastning. vi har 
imidlertid ingen grunn til å tro at behandlings‑ 
prinsippene er særlig forskjellige i Norge og Sverige.

overskr3:	Psykiske	lidelser
Fylkesvise forskjeller
«Psykiske lidelser» forårsaket omlag 153 000 syke‑ 
fraværstilfeller i 2008. Gjennomsnittlig varighet var på 66 
dager pr. tilfelle, og varierer fra 52 dager i Finnmark til 80 
dager i Hedmark. Det var også stor forskjell i median 
varighet, fra 18 dager i Finnmark til 52 dager i Hedmark. 
Det tar altså tre ganger så lang tid i Hedmark som i Finn‑
mark før halvparten av tilfellene er friskmeldt. Som for 
«muskel‑ og skjelettlidelser» er varigheten for de med  
graderte ytelser atskillig lenger enn de med full syk‑ 
melding. Om lag ett av fire tilfeller med psykiske lidelser 
er gradert. Disse har en gjennom snittlig varighet på 128 
dager, som er 83 dager lenger enn for gruppen med full 
sykmelding. 
 Innenfor «psykiske lidelser» har vi sett på diagnosene 
«depressiv lidelse» og «psykisk ubalanse situasjons‑ 
betinget». Tabell 3 gir en oversikt over tall på landsbasis 
og ytterpunktene på fylkesnivå. vi ser at det er store  
forskjeller i gjennomsnittlig varighet og median varighet.
 Depressiv lidelse (P76) er den mest utbredte enkelt‑ 
diagnosen innenfor «psykiske lidelser». Denne diagnosen 
om fatter lidelser av svært ulik alvorlighetsgrad. Noen  
trenger ikke sykmelding i det hele tatt, andre sliter over en 
lengre periode, og en del vil få permanent nedsatt arbeids‑
evne. Disse for skjellene gjen speiles i varigheten.  
Gjennomsnittlig fraværslengde varierer fra 76 dager i 
Finnmark til 101 dager i aust‑agder. Figur 10 viser at en 
del friskmeldes relativt raskt, i de to fylkene tar det hhv. 31 
og 46 dager før halvparten av fraværstilfellene avsluttes. 
 Innenfor denne diagnosen er ett av tre tilfeller på  
graderte ytelse. Figur 11 viser den store forskjellen i  
sykmeldingsmønsteret til graderte og ikke‑graderte  
tilfeller. vi ser at en stor andel av gruppen med graderte 

Kilde: NAV

Hele landet Fylkene med kortest varighet Fylkene med lengst varighet

Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median

Depressiv lidelse (P76) 88 33 Finnmark 76 32 aust‑agder 101 46

    Gradert 146 105 Møre og Romsdal 135 87 Telemark 167 131

    Ikke‑gradert 63 20 Finnmark 52 21 Østfold 78 26

Psykisk ubalanse  
situasjonsbetinget (P02)

45 17 Finnmark 33 14 Oppland 55 20

    Gradert 105 65 Finnmark 80 51 Oppland 128 85

    Ikke‑gradert 29 14 Sogn og Fjordane 22 12 Oppland 36 14

Tabell 3: 
gjennomsnitt	og	median	varighet	for	utvalgte	psykiske	lidelser.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	2008.	I	alt,	
gradert	og	ikke-gradert	fravær.

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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sykmeldinger har lang varighet, og at i Telemark går så 
mange som om lag 15 prosent så lenge at de bruker opp 
sykepengerettighetene sine, dvs. har en varig het på ett år. 
 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget (P02) er den nest 
vanligste diagnosen innenfor psykiske lidelser. varigheten 
her er en god del lavere enn innenfor «depressiv lidelse», 
kortest i Finnmark med 33 dager og lengst i  
Opp land med 55 dager. Median varighet varierer fra 14 
dager i Rogaland og Finnmark til 21 dager i aust‑agder. 
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Figur 10: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
depressiv	lidelse	(P76).	fraværstilfeller	med	opp-
start	i	2008.

Figur 11: 
Andel	som	fotsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
depressiv	lidelse	(P76).	graderte	og	ikke-graderte	
fraværstilfeller	med	oppstart	i	2008.	

Figur 12: 
Andel	som	fortsatt	er	sykmeldt	på	ulike	tidspunkt.
Psykisk	ubalanse	situasjonsbetinget	(P02).	 
Ikke-graderte	og	graderte	fraværstilfeller	med	 
oppstart	i	2008.

Kilde: NAv

Kilde: NAv

Kilde: NAv

Svenske retningslinjer
Depressiv lidelse (P76): 
Jf. depressiv episode (F32): Lett førstegangsdepresjon 
krever ofte ikke sykmelding. arbeidsevnen kan være 
nedsatt i 1‑3 måneder etter påbegynt behandling. Gra‑
dert sykmelding bør vurderes. ved alvorlig første‑
gangsdepresjon kan arbeidsevnen være nedsatt i inntil 6 
måneder etter påbegynt behandling. Symp tomer kan 
vedvare utover 6 måneder. Store individuelle forskjeller 
forekommer. 
Jf. tilbakevendende depresjon (F33): arbeidsevnen kan 
være nedsatt inntil 6 måneder etter påbegynt behandling, 
eller lengre. Store individuelle forskjeller forekommer. 
Stadige tilbakefall kan medføre at full arbeidsevne ikke 
gjenoppstår fordi heltidsarbeid er en for stor belastning.  
Psykisk ubalanse situasjonsbetinget (P02): 
Jf. stress-/krisereaksjon (F43.9): Personer med lettere 
stress eller krisereaksjoner har vanligvis ikke nedsatt 
arbeidsevne. For personer med risiko for å utvikle en 
alvorlig tilstand kan sykmelding i 2‑6 uker vurderes, pri‑
mært deltid. Sykmelding skal skje med tett oppfølging 
og under adekvat behandling.
Jf. akutt stressreaksjon (F43.0): arbeid har normalt en 
positiv effekt, og sykmelding bør så langt som mulig 
unngås. arbeidsevnen kan være helt eller delvis nedsatt 
i 2‑4 uker.
Jf. tilpasningsforstyrrelse (F43.2) I normaltilfellet, og i 
fravær av annen fysisk og psykisk sykdom, er arbeids‑ 
evnen ikke eller i liten grad redusert, og sykmelding er 
ikke aktuelt. 

Kilde: SOCIALSTyRELSEN 2010
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 Figur 12 viser at gruppen med full sykmelding  
gjennomgående har korte sykefravær. En av fem til feller 
har en gradert ytelse, og vi ser at denne gruppen har en helt 
annen utvikling enn ikke‑graderte til feller. Innenfor  
gruppen med delvis sykmelding utgjør Finn mark og  
Oppland ytterpunktene med en gjennom snittlig varighet 
på hhv. 80 og 128 dager og en median varighet på hhv. 51 
og 85 dager. For skjellene utgjør over 60 prosent.

Svenske retningslinjer
Retningslinjene for de to psykiske diagnosene vi har sett 
nærmere på omfatter sykdom av svært ulik alvorlighets‑
grad, og det er følgelig et relativt stort spenn i anbefalin‑
gene (se faktaboks). For de helt sykmeldte er median 
varighet på 20 dager for sykmeldte med «depressiv lidelse» 
og 14 dager for de med «situa sjons betinget psykisk  
ubalanse». For begge diagnosene – og alle fylkene – har 
altså mer enn halv parten en sykmelding som er kortere enn 
de svenske retningslinjene. Samtidig ser vi at anbefalin‑
gene for begge disse diagnosene omtaler det å stå i arbeid 
som positivt, og at gradert syk melding må vurderes. vi ser 
imidlertid at hhv. 70 og 80 prosent av tilfellene i Norge 
med disse diagnosene er syk meldt på heltid. For de som 
har gradert sykmelding er også varigheten lenger, det tar 
hhv. 105 dager (15 uker) og 65 dager (ca. 9 uker) før halv‑
parten er friskmeldt med disse to diagnosene. 

Andre	diagnoser
Fylkesvise forskjeller
vi har også sett på et utvalg diagnoser innen andre  

Kilde: NAV

Hele landet Fylkene med kortest varighet Fylkene med lengst varighet

Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median Fylke Gj.snitt Median

Slapphet/tretthet (A04) 54 18 Oslo / Finnmark 45 15/18 aust‑agder 71 28

     Gradert 107 62 Finnmark 73 34 aust‑agder 134 86

     Ikke‑gradert 31 12 Sogn og Fjordane 20 9 aust‑agder 42 15

Akutt hjerteinfarkt (K75) 121 75 Hordaland 91 36 Oppland 190 166

Kvalme/brekninger svangerskap 
(W05)

66 33 Finnmark 48 26 aust‑agder 87 52

Ondartet svulst bryst (X76) 170 125 Troms 98 12 aust‑agder 275 313

Tabell 4: 
gjennomsnitt	og	median	varighet	for	utvalgte	diagnoser.	Legemeldt	fravær	med	oppstart	i	2008.

Svenske retningslinjer 
Slapphet/tretthet (A04):
Jf. symptomer (R53): Sykmelding kun ut fra symptomer 
skal unngås. ved konstatert betydelig funksjonsnedset‑
telse kan sykmelding gis helt eller delvis i inntil 2 uker. 
Sykmelding bør i normal tilfellet inngå som en integrert 
del av utredningen/behandlingen, men bør om mulig 
ikke gis i påvente av utredning (Socialstyrelsen 2010). 

hovedgrupper for å se om vi ser det samme mønsteret. 
Omtalen her begrenses til diagnosen «slapphet/tretthet».4

 En diagnose som skiller seg klart fra de svenske  
retningslinjene er diagnosen slapphet/tretthet (A04). I 
følge disse anbefalingene bør sykmelding unngås i slike 
tilfeller, og kun gis i inntil 2 uker når det er konstatert  
betydelig funksjonsnedsettelse. Dette er likevel en vanlig 
diagnose i Norge, særlig blant kvinner, og sykmeldingene 
har relativt lang varighet. Gjennomsnittlig varighet er på 
54 dager, mens tilfeller med gradert sykmelding har en 
varighet på 107 dager. Også for denne diagnosen ser vi 
store forskjeller på fylkesnivå.
 Lang varighet kan kanskje forklares med at diagnosen 
både omfatter uttalt tretthet og at den benyttes i tilfeller der 
legen ikke finner noen klar sykdoms diagnose. Men lang 
varighet kan også indikere mer alvorlig sykdom. En under‑
søkelse viser at for sykepengetilfeller over 8 uker endres 
denne diagnosen noe oftere enn gjennomsnittet for andre 
diagnoser (Brage m.fl. 1998).

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010

4  Vi finner også store forskjeller i varigheten på fylkesnivå innenfor andre diag‑
noser, blant annet «akutt hjerteinfarkt» (K75), «kvalme/brekninger svanger‑
skap» (W05) og «ondartet svulst bryst» (X76). Her er imidlertid antall tilfeller 
i enkelte fylker lavt, og tallene må derfor tolkes med forsiktighet. 
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Utviklingen	fra	2001–2008
Som nevnt innledningsvis var et av hovedargumentene 
bak innføringen av de svenske retningslinjene for syk‑ 
melding, at man for enkelte diagnoser så en sterk økning i 
fraværslengden fra begynnelsen av 1990‑tallet til  
begynnelsen av 2000‑tallet. Det er derfor interessant å se 
på utviklingen over tid også i Norge. vi har imidlertid kun 
tall tilbake til 2001. 
 Når vi ser på sykefraværstilfeller med oppstart i hhv. 
2001 og 2008, har antall legemeldte sykefraværs tilfeller 
økt med 2 prosent og gjennomsnittlig varighet økt fra 38 
til 40 dager (5 prosent). I denne perioden har det vært  
relativt store svingninger i sykefraværet, men nivået i 
2008–2009 er noe lavere enn det var i 2001–2002.
 For hovedkategoriene «muskel‑/skjelettdiagnoser» og 
«psykiske lidelser» er gjennomsnittlig varig  het uendret fra 
2001 til 2008. Går vi inn på enkeltdiagnoser ser vi imidler‑
tid at det har skjedd noen endringer. For rygg‑ 
lidelsene «ryggsyndrom med smertestråling» og «rygg‑
syndrom uten smerte utråling» har det vært en sterk reduk‑
sjon i antall tilfeller (hhv. ‑3 og ‑44 prosent), samtidig som 
den gjennom snittlige varigheten har gått ned med hhv. 8 
og 4 dager. For «skuldersyndrom» ser vi derimot at fra‑
værslengden har økt med 4 dager. Et særlig utviklings‑
trekkfor denne perioden er den sterke veksten i antall  
tilfeller med lettere psykiske lidelser. Innenfor diagnosen 
«psykisk ubalanse situasjons betinget» har antallet tilfeller 
økt med 57 prosent. Gjennomsnittlig varighet har økt for 
begge diagnosene vi har sett på, «depressiv lidelse» med 3 
dager og «psykisk ubalanse situasjons betinget» med 8 
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Figur 13: 
gjennomsnittlig	varighet	for	utvalgte	diagnoser.	
Legemeldt	sykefravær	med	oppstart	i	2001	og	
2008.

Kilde: NAv

dager. Nedgangen innenfor rygglidelsene vi har sett på kan 
ha sammenheng med at det å være i aktivitet nå anbefales 
i større grad enn tidligere. Samtidig kan det tenkes at 
økningen innenfor lettere psykiske lidelser har sammen‑
heng med anbefalingene om aktivitet ved ryggplager.  
 vi ser at det også for andre enkeltdiagnoser har vært til 
dels store endringer. Tydeligst er reduksjonen i varigheten 
blant sykmeldte med «akutt hjerteinfarkt», trolig på grunn 
av nye retningslinjer for behandling av hjertesykdommer. 
Gjennomsnittlig varighet er redusert med 40 dager fra 
2001 til 2008 (25 prosent).
 Med unntak av Oslo, har fraværslengden økt i alle  
fylker fra 2001 til 2008. Både gjennomsnittlig varighet og 
median varighet er redusert med 1 dag i Oslo (hhv. 4  
prosent og 11 prosent). veksten har vært størst i Sogn og 
Fjordane, hvor gjennomsnittlig varighet har økt med 8 
dager (23 prosent) og median varighet har økt med 4 dager 
(50 prosent). andre fylker med relativt stor økning i  
varigheten er Nord‑Trøndelag, Østfold, Hedmark,  
Finnmark og Nordland.
 Til tross for en økning i den gjennom snittlige varigheten 
på 2 dager fra 2001 til 2008, har det vært en nedgang i 
fraværslengden for både for graderte og ikke‑graderte  
tilfeller i perioden. Gjennomsnittlig varighet for delvis 
sykmeldte er redusert fra 136 dager i 2001 til 116 dager i 
2008 (15 prosent), mens den for helt sykmeldte er redusert 
med 1 dag (5 prosent). at den totale varigheten likevel 
øker fra 2001 til 2008 skyldes at det i perioden har vært en 
betydelig økning i andelen tilfeller med graderte ytelser. I 
2001 var vel 10 prosent delvis sykmeldt, mens andelen har 
økt til 16 prosent i 2008.

dISKUSJoN

vi ser altså at det er vesentlige forskjeller på fylkesnivå 
både i gjennomsnittlig varighet og median varighet, og at 
disse forskjellene ikke blir mindre selv om vi går ned på 
enkeltdiagnoser. vi har sett på noen av de vanligste diag‑
nosene innenfor «muskel‑/skjelettlidelser» og «psykiske 
lidelser», samt et utvalg andre diagnoser, og bildet er stort 
sett det samme: Forskjellen mellom fylker i ytterpunktene 
er på 30–70 prosent for gjennomsnittlig varighet og på 
30–90 prosent for median varighet. Den store forskjellen 
på fylkesnivå er noe overraskende, men sam svarer med 
erfaringene man har i Sverige (Social styrelsen 2007). 
 Naturligvis vil det innenfor en og samme diagnose være 
stor variasjon i sykdommens karakter/alvorlighetsgrad og 
i hvilken grad sykdommen/plagene lar seg kombinere med 
arbeid. videre vil det kunne være ulikheter i sykmelderes 
vurderinger og bruk av diagnoser (koding/klassi fisering). I 
utgangspunktet skulle det likevel ikke være grunnlag for å 
for vente betydelig forskjeller innenfor en og samme  
diagnose på fylkesnivå. 
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 Dersom vi antar at sykefraværets lengde sier noe om 
sykelighet/sykdommens alvorlighetsgrad på fylkes nivå, 
skulle dette bety at det er vesentlige regionale fors kjeller i 
helsetilstanden til den yrkes aktive delen av befolkningen. 
vurderinger av egen helse i SSBs levekårsundersøkelser 
og forskjeller i dødelighet gir visse indikasjoner om  
geografiske ulikheter i helsen (SSB 2009), men slike ulik‑
heter forklarer neppe all variasjon i varigheten på fylkes‑
nivå. Videre vet vi at det til dels er geografiske forskjeller 
i tilgjengeligheten og kvaliteten på helse tjenester/
behandlings tilbud (fastleger, spesialister, sykehus o.a.). 
Dette kan ha en viss betydning for gjennomsnittlig  
fra værs lengde innenfor de enkelte fylkene, men vårt  
datamateriale gir ikke grunnlag for å si noe om dette.
 Enkelte undersøkelser indikerer at legens sykmeldings‑
praksis har betydning for fraværet (se for eksempel Brage 
og Kann (2006), Markussen m.fl. (2009)). Markussen m.fl. 
konkluderer med at største parten av variasjonen i syke‑ 
fraværet kan forklares av uobserverte kjennetegn ved 
arbeidstakerne, men at også forhold ved arbeidsplassen og  
legenes sykmeldingspraksis er viktige forklaringer. I en 
annen studie der det undersøkes om fastlegenes 
sykmeldings praksis påvirker varigheten på syk meldinger 
utover 16 dager, konkluderes det derimot med at fastlegen 
har marginal betydning (Aakvik m. fl. 2010). Her forklares 
varig heten på syk meldingene i all hovedsak med individu‑
elle for hold hos pasientene. Det meste av variasjonen er  
imidlertid uforklart. Diagnose (på hovedgruppenivå) er 
blant de viktigste forklarings faktorene, sammen med  er 
yrke, utdanning og antall barn. Kjennetegn ved fastlegen 
og kommunen (befolknings tetthet, dødelig  het og arbeids‑
ledighet) vurderes til å ha svært liten betydning. Det  
konkluderes med at fast legene er samkjørte i sin 
sykmeldings praksis og vurderer like til feller nokså likt, og 
at det synes som om pasientene i stor grad påvirker 
sykmeldings praksisen. 
 Stor variasjon innenfor en og samme diagnose peker i 
retning av at det er forhold utover selve sykdommen/diag‑
nosen som forklarer noe av forskjellene i varigheten og 
sykmeldings mønsteret på fylkesnivå. 
 Næringsstruktur og arbeidsmarked trekkes ofte fram for 
å forklare geografiske varia sjoner i sykefraværet. Vi har 
ikke undersøkt denne type forhold. Fra sykefraværs‑ 
statistikken vet vi  at det er relativt store forskjeller mellom 
næringer. våre tall viser også forskjeller i gjennom snittlig 
varighet og median varighet mellom de ulike næringskate‑
goriene. Det kan imidlertid være verdt å merke seg at de 
fylkesvise forskjellene innenfor den enkelte næring er 
større.

gradering	gir	lengre	varighet
vi har sett at det er stor forskjell i varigheten for fraværs‑
tilfeller som ikke er graderte og fraværs tilfeller som er  
graderte. Innenfor enkeltdiagnoser har graderte syk‑ 
meldinger gjennomgående tre ganger så lang varighet som 
ikke‑graderte tilfeller. 
 De svenske retningslinjene for de diagnosene vi har sett 
på i denne omgang er først og fremst veiledende. Grovt 
sett kan det likevel sies at median varighet for gruppen helt  
sykmeldte i stor gradsynes å være i samsvar med anbefa‑
lingene, men at delvis sykmeldte gjennomgående har en 
varighet som ligger i overkant av det som er anbefalt.
 Hvordan bruk av gradering påvirker det samlede syke‑
fraværet er likevel vanskelig å avgjøre. For noen vil  
gradert sykmelding være et alternativ til full sykmelding, 
mens for andre vil gradering være et alternativ til frisk‑ 
melding. Undersøkelser som har sett på effekten av bruk 
av gradert sykmelding viser motstridende resultater (se for 
eksempel Kausto (2008), som er en nordisk kunnskaps‑
oppsummering, og Høgelund (2010)). 
 Lie (2010) finner at personer med gradert sykmelding 
har lavere sann synlighet for å komme tilbake til jobb enn 
personer med full sykmelding.5 Dette gjelder uansett om 
personen startet med en gradert sykmelding eller gikk over 
på gradert sykmelding på et senere tids punkt. De aller 
fleste starter et sykefraværsløp med full sykmelding, men 
hvem som etter hvert går over på en gradert ytelse er 
uvisst. Etter hvert kan det skje en seleksjon som innebærer 
at relativt friske personer (med en viss rest arbeids evne) 
går over på gradert ytelse, alternativt at relativt syke perso‑
ner med kroniske og langvarige lidelser blir sykmeldte på  
deltid. Hva effekten er av å være på gradert syk melding i 
seg selv, er det ikke grunnlag for å si noe om ut fra  
undersøkelsen. 
 Det at tilfeller med gradert sykmelding gjennomgående 
har lengre varighet enn helt sykmeldte, kan ut fra dette 
være et resultat av at gruppen har lidelser av mer langvarig 
og/eller sammensatt karakter. alternativt kan det være slik 
at det å være delvis sykmeldt har en negativ effekt på 
mulighetene for å komme tilbake i arbeid. Erfaringer fra 
andre land indikerer at sannsynligheten for å komme  
tilbake i fullt arbeid øker når gradert sykmelding inngår 
som en del av en systematisk oppfølging.  

5   Undersøkelsen er basert på et tilfeldig utvalg på 10 prosent av alle personer som 
i løpet av perioden 2002‑2009 har et arbeidsforhold av minst 200 dagers varig‑
het. av disse er alle med minst en sykmelding i perioden fulgt etter sin første 
sykmelding (i underkant av 220 000 personer).

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 31 338 67 21 8 274 133 90 23 064 43 14
 Østfold 1 733 82 28 474 157 118 1 259 54 16
 akershus 3 370 63 19 1 038 126 80 2 332 35 12
 Oslo 3 018 55 17 871 112 70 2 147 32 12
 Hedmark 1 245 84 28 365 152 119 880 56 16
 Oppland 1 105 85 29 343 157 117 762 53 15
 Buskerud 1 663 73 24 474 134 95 1 189 48 14
 vestfold 1 181 81 28 386 146 100 795 50 15
 Telemark 696 65 22 178 118 70 518 47 15
 aust‑agder 431 73 24 104 138 86 327 52 16
 vest‑agder 784 78 22 203 141 97 581 55 14
 Rogaland 2 407 58 16 495 138 90 1 912 37 12
 Hordaland 3 579 62 21 841 121 80 2 738 43 14
 Sogn og Fjordane 774 68 19 194 140 106 580 44 12
 Møre og Romsdal 1 878 66 19 465 142 94 1 413 40 13
 Sør‑Trøndelag 2 033 67 20 553 138 93 1 480 41 13
 Nord‑Trøndelag 923 76 25 233 155 123 690 49 16
 Nordland 2 094 68 23 479 133 94 1 615 49 15
 Troms 1 650 58 19 400 111 71 1 250 41 14
 Finnmark 774 63 21 178 115 69 596 47 10

v2: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	skuldersyndrom	(L92),	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	ikke-
graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.
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I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 1 324 546 40 11 211 976 116 71 1 112 570 25 8
 Østfold 69 623 47 12 11 225 131 87 58 398 31 10
 akershus 159 930 36 9 27 094 110 66 132 836 21 7
 Oslo 176 697 33 8 28 182 100 59 148 515 20 7
 Hedmark 45 194 50 13 8 366 133 88 36 828 31 10
 Oppland 46 648 48 13 8 236 132 87 38 412 30 9
 Buskerud 74 712 41 11 12 096 121 78 62 616 25 8
 vestfold 54 179 45 12 10 149 121 76 44 030 28 8
 Telemark 42 336 46 12 6 958 131 83 35 378 29 9
 aust‑agder 24 381 48 14 4 003 130 84 20 378 32 10
 vest‑agder 38 372 47 12 6 301 131 85 32 071 30 9
 Rogaland 113 711 34 9 14 647 109 64 99 064 22 7
 Hordaland 144 010 36 10 20 528 110 66 123 482 24 8
 Sogn og Fjordane 24 945 42 12 4 118 120 77 20 827 26 8
 Møre og Romsdal 67 286 41 11 10 492 119 75 56 794 26 8
 Sør‑Trøndelag 77 288 43 12 13 141 119 75 64 147 27 9
 Nord‑Trøndelag 31 084 50 14 4 997 134 89 26 087 34 11
 Nordland 59 902 45 13 9 498 121 75 50 404 31 10
 Troms 51 224 39 11 8 225 109 65 42 999 26 8
 Finnmark 23 024 39 12 3 720 101 59 19 304 27 10

v1: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008,	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	
Antall	tilfeller	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

TABELLVEdLEgg:

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 28 556 72 25 8 241 129 82 20 315 49 15
 Østfold 1 583 80 28 456 137 83 1 127 57 17
 akershus 3 274 70 22 1 089 125 78 2 185 43 14
 Oslo 2 946 65 21 918 117 69 2 028 41 14
 Hedmark 1 121 90 32 353 143 102 768 65 19
 Oppland 1 228 82 31 368 152 108 860 52 17
 Buskerud 1 765 74 25 540 133 91 1 225 48 14
 vestfold 1 248 74 29 452 121 78 796 47 15
 Telemark 891 69 24 271 125 68 620 45 14
 aust‑agder 583 83 28 181 135 90 402 59 17
 vest‑agder 739 83 33 212 146 111 527 57 19
 Rogaland 2 237 66 22 578 125 76 1 659 46 14
 Hordaland 3 334 69 25 904 121 74 2 430 50 16
 Sogn og Fjordane 661 65 21 165 138 95 496 40 14
 Møre og Romsdal 1 514 69 21 372 139 97 1 142 47 14
 Sør‑Trøndelag 1 478 74 26 435 128 84 1 043 51 15
 Nord‑Trøndelag 828 74 28 211 134 89 617 54 19
 Nordland 1 542 70 23 356 131 77 1 186 52 17
 Troms 1 057 62 21 259 120 78 798 43 15
 Finnmark 527 63 20 121 116 64 406 48 16

v3: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	ryggsyndrom	med	smerteutstråling	(L86),	etter	fylke.	
I	alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 39 598 34 11 6 220 95 48 33 378 23 9
 Østfold 1 892 41 12 306 107 61 1 586 28 10
 akershus 3 938 32 10 710 89 46 3 228 20 8
 Oslo 4 563 31 10 758 85 42 3 805 20 8
 Hedmark 1 446 44 13 266 109 58 1 180 29 11
 Oppland 1 295 42 13 220 103 62 1 075 29 10
 Buskerud 2 221 37 11 401 97 56 1 820 24 8
 vestfold 1 490 36 12 283 92 44 1 207 22 10
 Telemark 986 40 12 157 116 60 829 26 10
 aust‑agder 715 41 13 116 109 55 599 28 11
 vest‑agder 1 143 39 12 177 104 54 966 27 11
 Rogaland 3 579 30 10 466 95 42 3 113 20 8
 Hordaland 5 314 31 11 781 88 44 4 533 21 9
 Sogn og Fjordane 973 30 10 150 91 45 823 19 8
 Møre og Romsdal 2 179 33 11 302 97 50 1 877 22 9
 Sør‑Trøndelag 2 077 35 11 304 104 54 1 773 23 9
 Nord‑Trøndelag 1 094 39 12 154 111 56 940 28 10
 Nordland 2 247 35 11 296 97 49 1 951 25 10
 Troms 1 660 33 11 249 84 38 1 411 24 8
 Finnmark 786 31 11 124 83 43 662 21 8

v4: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	ryggsyndrom	uten	smerteutstråling	(L84),	etter	fylke.	
I	alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 45 538 45 17 9 090 105 65 36 448 29 14
 Østfold 2 093 51 18 412 117 83 1 681 34 15
 akershus 4 577 46 17 1 150 100 61 3 427 28 14
 Oslo 5 109 42 15 1 131 91 55 3 978 28 12
 Hedmark 1 513 54 20 352 117 76 1 161 34 14
 Oppland 1 476 55 20 300 128 85 1 176 36 14
 Buskerud 2 227 48 17 505 110 70 1 722 29 14
 vestfold 1 980 48 18 466 101 61 1 514 32 14
 Telemark 1 492 49 17 295 125 82 1 197 31 14
 aust‑agder 1 101 52 21 241 118 71 860 33 15
 vest‑agder 1 483 48 18 253 121 79 1 230 33 14
 Rogaland 3 976 34 14 605 87 49 3 371 24 13
 Hordaland 4 345 41 17 808 96 58 3 537 28 14
 Sogn og Fjordane 990 40 15 184 115 71 806 22 12
 Møre og Romsdal 2 724 43 15 496 111 70 2 228 27 13
 Sør‑Trøndelag 3 265 51 18 705 111 73 2 560 34 14
 Nord‑Trøndelag 1 455 52 18 281 123 81 1 174 35 15
 Nordland 2 581 41 16 396 106 70 2 185 29 14
 Troms 1 990 40 15 344 106 64 1 646 26 13
 Finnmark 1 161 33 14 166 80 51 995 25 12

v6: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	psykisk	ubalanse	situasjonsbetinget	(P02),	etter	fylke.	I	
alt,	graderte	og	ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 40 415 88 33 12 307 146 105 28 108 63 20
 Østfold 2 541 99 42 753 149 112 1 788 78 26
 akershus 4 542 86 32 1 465 145 103 3 077 58 17
 Oslo 5 054 83 32 1 613 138 92 3 441 58 19
 Hedmark 1 561 98 38 523 155 119 1 038 70 21
 Oppland 1 656 95 35 457 165 122 1 199 68 20
 Buskerud 2 732 89 33 819 151 109 1 913 63 20
 vestfold 2 095 96 39 718 147 106 1 377 69 21
 Telemark 1 570 95 35 469 167 131 1 101 64 20
 aust‑agder 883 101 46 255 163 118 628 75 25
 vest‑agder 1 167 97 42 344 160 129 823 71 25
 Rogaland 3 870 78 29 1 106 138 93 2 764 54 18
 Hordaland 4 172 86 35 1 258 141 99 2 914 62 22
 Sogn og Fjordane 633 82 35 206 137 91 427 55 20
 Møre og Romsdal 1 422 82 31 424 135 87 998 59 19
 Sør‑Trøndelag 1 841 90 33 556 155 118 1 285 62 20
 Nord‑Trøndelag 853 92 36 251 149 111 602 69 25
 Nordland 1 878 85 33 557 142 94 1 321 61 22
 Troms 1 252 86 31 338 142 105 914 65 19
 Finnmark 693 76 32 195 137 112 498 52 21

v5: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	depressiv	lidelse	(P76),	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	ikke-
graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.

// Sykefravær: Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose  // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Kilde: NAV

I alt Gradert/delvis sykmeldt Ikke gradert/helt sykmeldt
Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. varig-
het

Median 
varighet

Antall  
tilfeller

Gj.sn. 
varighet

Median 
varighet

 I alt 26 163 55 18 8 148 107 62 18 015 31 12
 Østfold 1 445 60 20 445 115 70 1 000 35 14
 akershus 3 290 49 15 1 000 100 56 2 290 26 10
 Oslo 3 638 45 15 1 077 92 53 2 561 25 10
 Hedmark 945 69 27 349 118 72 596 40 16
 Oppland 1 058 62 22 325 122 78 733 35 14
 Buskerud 1 170 54 19 367 101 61 803 33 12
 vestfold 1 121 58 21 388 111 68 733 30 13
 Telemark 886 60 19 280 121 72 606 32 12
 aust‑agder 825 71 28 258 134 86 567 42 15
 vest‑agder 1 286 69 26 452 126 81 834 38 14
 Rogaland 2 028 46 15 575 98 56 1 453 25 11
 Hordaland 2 602 50 18 743 103 59 1 859 28 13
 Sogn og Fjordane 428 50 15 149 106 51 279 20 9
 Møre og Romsdal 1 128 61 24 405 108 63 723 34 14
 Sør‑Trøndelag 1 783 57 20 547 108 61 1 236 34 13
 Nord‑Trøndelag 514 69 28 167 130 81 347 40 15
 Nordland 837 58 22 275 96 57 562 39 14
 Troms 953 51 17 276 102 59 677 30 12
 Finnmark 226 45 18 70 73 34 156 32 13

v7: 
Sykefraværstilfeller	med	oppstart	i	2008	og	diagnose	slapphet/tretthet	(A04),	etter	fylke.	I	alt,	graderte	og	
ikke-graderte	tilfeller.	Antall	tilfeller,	gjennomsnitt	og	median	varighet.	Varighet	i	antall	dager.
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Hvilken	betydning	har	nedbemanning	
for	sykefravær	og	andre	helserelaterte	
ytelser?
AV JoN Petter NoSSeN  

SAmmeNdRAg

Artikkelen gjennomgår forskning om sammenhengen mellom nedbemanning og helserelaterte ytelser, herunder syke- 
fravær og uførepensjonering. For arbeidstakere som mister jobben som følge av nedbemanning eller nedleggelse, viser 
omfattende norske registerstudier at nedbemanning fører til en markant økning i sannsynligheten for å bli uføre- 
pensjonert og for å motta andre helserelaterte ytelser. Dette ser ut til å gjelde uavhengig av de økonomiske konjunkturene 
på tidspunktet nedbemanningen fant sted. Økningen er større for menn enn for kvinner.
 For arbeidstakere som beholder jobben i bedrifter som nedbemanner, viser forskningen derimot varierende resultater. 
Det er ikke grunnlag for å konkludere med at nedbemanning generelt fører til økt sykefravær. Dette henger sammen med 
at nedbemanning kan ha flere og ofte motstridende effekter på sykefraværet. Blant annet kan nedbemanning ha både 
negative og positive konsekvenser for arbeidsmiljøet, og det kan virke disiplinerende ved å redusere tilbøyeligheten til å 
være sykmeldt. I tillegg kan det ikke utelukkes at det forekommer strategisk utnytting av sykepengeordningen blant enkelte 
grupper i forbindelse med nedbemanning.
 En del av forskjellene mellom studiene skyldes trolig at forskerne har benyttet ulike metoder. Mye tyder likevel på at 
konsekvensene av nedbemanning for arbeidstakere som beholder jobben er kontekstavhengig, og varierer blant annet 
mellom yrker, næringer og sektorer.
 Ut fra de gjennomgåtte studiene ser det ut til at nedbemanning i kvinnedominerte næringer i offentlig sektor medfører 
en generell økning i sykefraværet. Dette er næringer som er preget av høyt sykefravær og høy andel deltidsansatte. I 
konkurranseutsatte, mannsdominerte næringer i privat sektor som bygg og anlegg og industri, kan det se ut til at  
nedbemanning fører til en økning i de mest langvarige sykefraværene. Blant annet fordi nedbemanning i disse næringene 
i stor grad svinger med konjunkturene, har de fleste som mister jobben der trolig få alternative jobbmuligheter på kort 
sikt. Dette bidrar muligens til å øke sannsynligheten for at ansatte i bedrifter som nedbemanner blir  
langtidssykmeldte.
 Felles for alle de nevnte næringene er at de til dels er preget av fysisk belastende arbeid, og i de fleste tilfeller ikke 
krever høyere utdanning. En studie viser derimot ingen effekt av nedbemanning på sykefraværet i 2001–2003, da  
ledigheten særlig økte i yrker som krever høyere utdanning, som ledere, ingeniør- og IKT-fag, akademiske yrker og  
undervisningsyrker.

iNNLedNiNg

Det første året etter finanskrisen økte sykefraværet kraftig, 
særlig blant menn og i konkurranseutsatte næringer. 
Økningen kan i stor grad tilskrives en økning i antall syke‑
fraværstilfeller med varighet over tre måneder  
(Nossen, 2010), og at antall personer som gikk ut  
maksimal sykepengeperiode økte like mye. Selv om det er 
nærliggende å se dette i sammenheng med nedbemannin‑
gene som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, er det ikke 
gjort noen nærmere analyser av dette. Likevel kan en  
gjennomgang av tidligere forskning om nedbemanning 
forhåpentlig bidra til å forklare utviklingen i sykefraværet 

de siste to årene. I tillegg vil en slik gjennomgang kunne si 
noe om langtidsvirkningene av nedbemanning i forhold til 
mer langsiktige helserelaterte ytelser, herunder uførepen‑
sjon.
 Et sentralt spørsmål i studier av nedbemanning er  
seleksjon. Spørsmålet er i hvilken grad personer som  
mister jobben ved nedbemanning skiller seg fra dem som 
beholder jobben. Det gjelder både i forhold til observer‑
bare kjennetegn som alder og utdanning, og uobserverbare 
som helse og motivasjon. For eksempel kan  arbeids‑ 
giverne ønske å si opp ansatte som er eldre, har høyt syke‑
fravær, eller lav produktivitet. Men dersom oppsigelsene 
foretas på grunnlag av ansiennitet, som ifølge arbeids‑ 
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miljøloven skal være hovedregelen, kan det motsatte være 
tilfelle. På samme måte er seleksjon viktig også når man 
sammenligner dem som har opplevd nedbemanning, uten 
selv å miste jobben, med dem som jobber i bedrifter som 
ikke nedbemanner. Dersom for eksempel de som beholder 
jobben ved nedbemanning har bedre helse enn dem som 
mister jobben, kan de være positivt selektert også i forhold 
til dem som ikke er berørt av nedbemanning. Igjen kan det 
ha stor betydning i hvilken grad ansiennitetsprinsippet blir 
fulgt. Det er altså svært viktig at det kontrolleres for  
seleksjon i den grad det er mulig. Dette kan gjøres på ulike 
måter, og hvilken metode som fungerer best må vurderes 
fra studie til studie.
 Når man analyser hvordan nedbemanning påvirker 
sykefravær og uførepensjonering, bør man skille mellom 
arbeidstakere som blir påvirket direkte (mister jobben) og 
indirekte (ved at nedbemanning foregår på arbeidsplassen 
deres). For det første kan en del av dem som ufrivillig  
mister jobben, etter hvert bli mottakere av helserelaterte 
ytelser og eventuelt uførepensjon (Bratsberg, Fevang og 
Røed 2010). For det andre kan også de som beholder  
jobben bli påvirket på ulike måter. For eksempel kan  
nedbemanning forverre arbeidsmiljøet (frykt for å miste 
jobben, savn av kollegaer, økt arbeidsmengde, ny leder å 
forholde seg til), men også forbedre det (nye arbeids‑ 
oppgaver, nye utfordringer). I tillegg kommer eventuelle 
disiplineringseffekter av nedbemanning (se under). Det er 
derfor ikke opplagt hvilken effekt nedbemanning har på 
sykefraværet til gjenværende ansatte. Det kan også tenkes 
at sykefravær fungerer som et alternativ til permittering, 
ved at enkelte bedrifter kan oppfordre ansatte til å skaffe 
sykmelding slik at færre må permitteres. videre kan det 
tenkes at enkelte blir sykmeldt i oppsigelsesperioden for 
på den måten å få sykepenger lik full lønn fram til den 
maksimale sykepengeperioden er utløpt, og de eventuelt 
må over på dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Det 
samme gjelder for midlertidig ansatte som ikke får forlen‑
get arbeidsforholdet. Det er i liten grad blitt forsket på 
slike problemstillinger, men i den grad det forekommer 
slik strategisk bruk av sykepengeordningen skulle man  
forvente at det særlig gir seg utslag i de mer langvarige 
sykefraværene.
 De motstridende effektene av nedbemanning på syke‑
fraværet til gjenværende ansatte kan innebære at man ikke 
vil finne noen signifikant nettoeffekt. Det må også nevnes 
at det både i Norge og andre land ofte er en negativ samva‑
riasjon mellom arbeidsledigheten og sykefraværet på 
aggregert nivå.1 Lite tyder på at dette skyldes endringer i 
sammensetningen av arbeidsstyrken gjennom konjunktu‑
rene (Nossen, 2009). Forklaringen som i hovedsak har fått 

støtte fra empirisk forskning, er den såkalte disiplinerings‑
hypotesen, som sier at høy ledighet virker disiplinerende 
på arbeidstakerne slik at de blir mindre tilbøyelige til å 
være sykmeldt. Det kan dermed ikke utelukkes at nedbe‑
manning og høy ledighet medfører både økt disiplinering 
og økt forekomst av lengre sykefravær for enkelte grupper, 
slik sykefraværsutviklingen i 2009 tyder på – enten samti‑
dig eller på ulike tidspunkter i konjunktursyklusen. I så fall 
vil høy eller økende ledighet bidra både til å redusere syke‑
fraværet via disiplineringseffekter, slik at det blir færre 
sykefraværstilfeller og eventuelt redusert varighet av 
sykefraværstilfellene, og å øke sykefraværet ved at det blir 
flere av de virkelig lange tilfellene.2 I forhold til empirisk 
forskning om sammenhengen mellom nedbemanning og 
sykefravær vil det dermed være et sentralt spørsmål  
hvordan sykefraværet måles i den enkelte studie.3

 artikkelen gjennomgår forskning som belyser hvilke 
konsekvenser nedbemanning kan ha for sykefravær og 
andre helserelaterte ytelser. Det er ikke brukt noen  
spesifikk metode for utvalg av studier, men det er forsøkt å 
få med alle viktige norske studier fra det siste tiåret, i  
tillegg til noen ofte refererte studier fra andre land som kan 
bidra til å utfylle bildet. Det drøftes også hvordan  
resultatene i den enkelte studie kan påvirkes av data‑ 
grunnlag og metodevalg, herunder i hvilken grad de  
kontrollerer for seleksjon.

EN	TIdLIg	NorSK	STUdIE	AV	 
NedbemANNiNg

En tidlig studie av nedbemanning som er blitt mye referert, 
er en norsk case‑studie fra 1980‑tallet (Westin, 1990). 
Utgangspunktet var 85 arbeidstakere (de fleste kvinner) 
som mistet jobben ved en fabrikknedleggelse i 1975. 
andelen som kom tilbake i arbeid økte til et maksimum på 
44 prosent etter seks år, men i hele oppfølgingsperioden på 
ti år var andelen signifikant lavere enn i en sammenlig‑
ningsgruppe av ansatte ved en annen fabrikk i samme  
foretak som ikke nedbemannet. antall uker med  
sykmelding per person i studiegruppen var om lag dobbelt 

1  I Norge var denne sammenhengen tydelig fram til utgangen av 1990‑årene, 
men etter det har den vært mer variabel.

2  Merk at selv om de lange tilfellene utgjør en betydelig del av sykefraværet 
regnet i antall dagsverk, er de såpass få at de har liten betydning for antall 
sykefraværstilfeller.

3   En eventuell økning i sykefraværet i kjølvannet av en nedbemanning  
behøver ikke nødvendigvis være spesifikk for nedbemanninger, men kan være et 
mer generelt fenomen relatert til ulike typer omstillinger. Forskningen har også  
studert konsekvensene av ekspansjon (oppbemanning) og andre typer  
omstillinger hvor det ikke foretas større bemanningsendringer, men dette faller 
utenfor rammen for denne artikkelen.
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så høyt som i sammenligningsgruppen de første to årene,4 
og en høyere andel ble uførepensjonert i løpet av  
oppfølgingsperioden. I tillegg var det en høyere andel som 
i løpet av oppfølgingsstudien ble stående utenfor arbeids‑
styrken uten noen trygdeytelse. Det var ingen forskjell i 
dødelighet.
 Selv om Westins studie indikerer at nedbemanning har 
negative konsekvenser i forhold til både sykmelding og 
uførepensjonering (samt langtidsledighet og egen‑ 
forsørgning), kan man ikke trekke generelle konklusjoner 
på grunnlag av en enkelt studie av én bedrift. Mye kan  
dessuten ha endret seg i arbeidslivet siden 1970‑årene. 
videre er det noe uklart hvordan resultatene vedrørende 
sykefravær skal tolkes, ettersom alle de ansatte i bedriften 
hadde mistet jobben. Siden oppfølgingsperioden begynte 
to måneder før nedleggelsestidspunktet, vil sykefraværs‑
tallene i studien omfatte både personer som påbegynte et 
sykefravær mens de fortsatt var ansatt i bedriften og perso‑
ner som ble sykmeldt etter at de var blitt arbeidsledige 
eller begynte i ny jobb. De arbeidsledige kan dessuten ha 
hatt et økonomisk insitament til å bli sykmeldt.5

RegiSteRbASeRte ANALySeR Av  
PErSoNEr	Som	mISTEr	JoBBEN

Det er de siste årene gjort flere norske studier av nedbe‑
manning hvor bedriftene som nedbemanner identifiseres 
ut fra Navs arbeidstaker‑ og arbeidsgiverregister. Styrken 
ved slike studier er at data i prinsippet omfatter alle norske 
arbeidstakere, og derfor ikke er problematiske i forhold til 
representativitet. Nedbemanning defineres ut fra endring i 
antall ansatte, vanligvis ved hver enkelt fysisk enhet innen‑
for et foretak (og tilsvarende enheter i offentlig sektor). 
Registerdataene inneholder ingen direkte informasjon om 
årsaken til at ansatte slutter i jobben (eller permitteres), det 
vil si om det skjer frivillig eller om de sies opp, går med 
sluttpakke eller førtidspensjoneres. Det er heller ingen 
informasjon om årsaken til at en bedrift nedbemanner. 
Man vil derfor få med en del ”falske” nedbemanninger for 
eksempel på grunn av overtakelser, noe forskerne prøver å 
minimere risikoen for.
 Rege, Telle og Votruba (2009) er en sentral slik register‑
studie. De benytter data for bedrifter (fysiske enheter) med 
minst ti årsverk i 1995, og som hadde en reduksjon i antall 
årsverk på mer enn 60 prosent i perioden 1995‑2000. Stu‑

4  ”Sykmelding” omfatter her også et fåtall personer på attføring/rehabilitering 
gitt at de ikke ble uførepensjonert i løpet av oppfølgingsperioden.

6  Utvalget begrenses til heltidsansatte 30‑60 år med minst ett års ansiennitet i  
bedriften. Personer som var sykmeldt utover arbeidsgiverperioden ved ut‑ 
gangen av 1995 ekskluderes. Det samme gjelder bedrifter hvor mer enn  
halvparten av arbeidstakerne ble overført til ett og samme foretak, som ikke 
ansees som reell nedbemanning.

5   Det er uklart hvilke regler som gjaldt for den observerte bedriften i 1975, men 
fra den nåværende sykepengeordningen ble innført i 1978 fram til 1991 hadde 
sykmeldte arbeidsledige med dagpengerettigheter høyere ytelse i sykepenger 
enn dagpenger.

7   Utvalget begrenses til ansatte i foretak i privat sektor med minst ti ansatte, og 
som består av kun én bedrift (fysisk enhet). Videre begrenses det til ansatte 
20‑63 år som var bosatt i Norge i hele analyseperioden. Personer som mottok 
trygdeytelser i mer enn seks måneder de to siste årene før basisåret ekskluderes.

8   Det kan likevel hende en del av de ansatte mister jobben ved en overtakelse, for 
eksempel som følge av effektiviseringstiltak.

diegruppen er dermed i hovedsak ansatte i bedrifter som 
nedlegges.6 Studien viser at ansatte i nedleggingsbedrifter 
hadde 24 prosent høyere sannsynlighet for å være uføre‑
pensjonert ved utgangen av 2001 enn personer ansatt i 
sammenlignbare bedrifter som ikke reduserte (eventuelt 
økte) antall ansatte i perioden. Det er kontrollert for en 
rekke kjennetegn ved individet og bedriften. Den påviste 
effekten var sterkere for arbeidstakere som hadde hatt 
sykefravær utover arbeidsgiverperioden i 1994‑1995, og 
som hadde inntekt under medianen. Effekten økte med 
alderen og var synkende med høyere utdanning. videre var 
den sterkest i bedrifter med mellom 100 og 500 årsverk, og 
innen industri, bygg og anlegg, varehandel og helse‑ og 
sosialtjenester. Endelig finner de at det er særlig innen 
diagnosegruppen psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 
at det blir flere uførepensjonerte. Studien sier ikke noe om 
konsekvenser av nedbemanning for sykefravær eller 
hvilke andre ytelser som utløses før uførepensjonering.
 En studie fra Frischsenteret, Bratsberg, Fevang og Røed 
(2010), bygger videre på metodene fra Rege m.fl. (2009), 
men begrenser studiegruppen til bedrifter som opphører 
helt. De kobler også på konkurs‑ og regnskapsopplysnin‑
ger som gjør det mulig å skille mellom nedleggelse som 
følge av konkurs, nedleggelse av andre grunner og  
overtakelse (oppkjøp/fusjon). Studien tar utgangspunkt i 
heltidsansatte per 1. januar 1994, 1998 og 2002 i bedrifter 
som opphørte i løpet av de neste fire årene.7 Det viser seg 
at for nesten 60 prosent av arbeidstakerne berørt av slike 
”nedleggelser” dreier det seg i realiteten om overtakelser, 
og dermed ikke reelle nedleggelser.8 Både for kvinner og 
menn finner de at nedleggelse som følge av konkurs – som 
er den formen for nedbemanning som med størst  
sannsynlighet innebærer at de ansatte mister jobben – øker 
sannsynligheten for å motta uførepensjon eller tids‑ 
begrenset uførestønad i løpet av de neste seks årene med 
123 prosent for menn og 50 prosent for kvinner, sammen‑
lignet med ansatte i bedrifter som hadde mindre enn 10 
prosent reduksjon (eventuelt økning) i antall årsverk. Tal‑
lene er justert for at en del arbeidstakere har mistet jobben 
også i sammenligningsgruppen. videre øker sannsynlig‑ 

// Hvilken betydning har nedbemanning for sykefravær og andre helserelaterte ytelser? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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heten for å motta sykepenger utover seks måneder, eller at 
man mottar andre helserelaterte ytelser i løpet av de neste 
fire årene med 60 prosent for menn og 33 prosent for  
kvinner. De finner også signifikante, men svakere effekter 
ved nedleggelse av andre grunner, og for bedrifter som 
ikke nedlegger, men reduserer antall årsverk med  
henholdsvis 10–20 prosent, 20–35 prosent, eller 35–99 
prosent. Når det gjelder menn, er effekten på uføre‑ 
pensjoneringen sterkest for dem over 50 år. De finner også 
tegn til at effekten på uførepensjoneringen har økt noe 
over tid for kvinner relativt til menn, men det er ellers 
ingen forskjeller mellom de tre analyseperiodene til tross 
for at konjunktursituasjonen varierte mellom dem. I tillegg 
finner de at nedleggelse som følge av konkurs øker  
dødeligheten for menn i løpet av de neste seks år med 34 
prosent.

STUdIEr	AV	dEm	Som	BErørES	AV	 
NEdBEmANNINg	UTEN	å	mISTE	JoBBEN

Når det gjelder personer som beholder jobben etter ned‑ 
bemanning, er det naturlig nok sykefraværet det er forsket 
mest på. Studiene viser varierende resultater, noe som i 
hvert fall delvis skyldes ulikheter i datagrunnlag og 
metode.

Kvalitative	studier	og	tverrsnittsstudier
Gustafsson og Saksvik (2005) er en kvalitativ studie som 
viser hvor ille det kan gå med de gjenværende ansatte i en 
bedrift som nedbemanner. I 1996 ble halvparten av avfalls‑
innsamlingen i en norsk bykommune konkurranseutsatt, 
og to år senere tapte den kommunale bedriften anbudet. 
antall søppeltømmere ble redusert med 27 prosent etter en 
utvelgelse basert på ansiennitet. Dette førte til kraftig 
økning i gjennomsnittsalderen for de gjenværende ansatte. 
Hele seks av de 27 gjenværende ansatte ble langtids‑ 
sykmeldt, og etter en tid var alle mottakere av uføre‑ 
pensjon eller rehabiliteringspenger. En slik case‑studie 
kan imidlertid ikke forventes å være representativ for  
nedbemanninger generelt. Det kan ikke utelukkes at  
resultatene skyldes spesielle kjennetegn ved den  
observerte bedriften. Negative konsekvenser av  
nedbemanning kan dessuten være mer vanlig i fysisk  
krevende yrker som ikke er representative for det norske 
arbeidsmarkedet generelt.
 To norske tverrsnittsstudier belyser mulige sammen‑ 
henger mellom nedbemanning og helsetilstand, selv om de 
ikke sier noe om sykefravær eller andre helserelaterte  
ytelser. Tverrsnittstudier kan imidlertid ikke identifisere 
hva som er årsak og virkning. Østhus (2007) benytter data 
fra levekårsundersøkelsen 2003, og finner at personer som 
har opplevd bemanningsreduksjoner på arbeidsplassen de 

to siste årene oppgir å ha signifikant høyere arbeidskrav og 
høyere jobbusikkerhet, men finner ingen signifikant  
sammenheng med smerter fra muskel‑/skjelettsystemet, 
jobbtilfredshet eller kontroll over arbeidsoppgavene.  
Sterud (2009) bruker data fra levekårsundersøkelsen 2006, 
og finner at personer som har opplevd nedbemanning hos 
nåværende arbeidsgiver i løpet av de tre siste årene, oppgir 
signifikant høyere jobbusikkerhet og lavere jobbtilfreds‑
het. Dersom nedbemanning hadde forekommet i egen 
avdeling, hadde de også høyere jobbrelaterte psykiske  
plager og jobbrelaterte muskel‑ og skjelettplager.  
Sammenhengene ble ytterligere forsterket dersom arbeids‑
takeren opplevde å ha fått utilstrekkelig informasjon og/
eller liten mulighet for medvirkning i nedbemannings‑ 
prosessen.

Sentrale	studier	fra	andre	land
Forskningen om nedbemanning er nært forbundet med 
studier av jobbusikkerhet. Dette måles ofte ved hjelp av 
spørreundersøkelser som fanger opp ulike typer usikkerhet 
ved arbeidssituasjonen, der risiko for å miste jobben er det 
mest sentrale elementet. I andre studier tar man utgangs‑
punkt i forvaltningsorganer i offentlig sektor hvor det 
pågår en prosess med sikte på å nedbemanne og/eller  
privatisere virksomheten.9 Studier av jobbusikkerhet og 
helse fra flere land har vist negative effekter på arbeids‑ 
takernes psykiske helsetilstand, men betydningen for 
sykefraværet er usikker (Ferrie m.fl., 2008). Konsekven‑
sene av nedbemanning for dem som beholder jobben 
behøver heller ikke være de samme som av å oppleve  
jobbusikkerhet. Blant annet kan mange av arbeidstakerne 
som opplever jobbsituasjonen som usikker nettopp være 
blant dem som må gå ved nedbemanning, mens de som 
beholder jobben kanskje i mindre grad har opplevd  
jobbusikkerhet.
 Når det gjelder studier der nedbemanning er målt  
objektivt ved endring i antall ansatte, finnes det en rekke 
studier fra Finland som det ofte refereres til og som  
tilsynelatende dokumenterer negative helsemessige  
konsekvenser for dem som beholder jobben. Mange av 
disse studiene er imidlertid basert på samme datamateriale 
fra én finsk kommune. Kivimäki m.fl. (2000) tar utgangs‑
punkt i personer som var ansatt i kommunen både i 1991 
og 1993, det vil si før og etter en periode med større  
nedbemanning. Nedbemanning defineres slik at yrkes‑
grupper som hadde minst åtte prosent reduksjon i antall 
årsverk fra 1991 til 1993 ansees som berørt av ned‑ 
bemanning. De finner at antall sykefraværstilfeller over tre 

9  Studier av midlertidig ansettelse er en annen beslektet type studier, siden 
jobbusikkerheten forventes å være større blant midlertidig ansatte enn fast 
ansatte.
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dager i 1993–1995 økte signifikant blant dem som var 
berørt av nedbemanning, sammenlignet med dem som 
opplevde mindre enn åtte prosent reduksjon (eventuelt 
økning) i antall årsverk. Effekten økte med omfanget av 
nedbemanning. Samtidig finner de at nedbemanning førte 
til redusert kortidssykefravær inntil tre dager, noe som kan 
skyldes en disiplineringseffekt (jf. innledningen). Studien 
kontrollerer blant annet for demografiske og sosio‑ 
økonomiske kjennetegn og sykefravær i 1991 før ned‑ 
bemanning.
 Andre av de finske studiene tar utgangspunkt i samme 
datamateriale, men utvidet til fire kommuner slik at det 
omfatter om lag 22 000 personer ansatt i samme kommune 
både i 1991 og 1993. Vahtera m.fl. (2004) definerer ned‑ 
bemanning ut fra yrkesgruppe og kommune. For fast 
ansatte som ble berørt av nedbemanning, finner de en  
signifikant økning i antall sykefraværstilfeller over tre 
dager i 1994–2000, sammenlignet med gruppen med  
mindre enn åtte prosent reduksjon (eventuelt økning) i 
antall årsverk. Effekten var størst for nedbemanning på 
mer enn 18 prosent. For midlertidig ansatte finner de ingen 
signifikante forskjeller. Videre finner de høyere dødelighet 
av hjerte‑ og karsykdommer etter nedbemanning på mer 
enn 18 prosent. Vahtera m.fl. (2005) begrenser utvalget til 
personer under 55 år i 1993. De finner at blant personer 
ansatt både før og etter nedbemanning, ble sannsynlig‑ 
heten for å bli uførepensjonert i løpet av de neste fem årene 
nær doblet etter en nedbemanning på mer enn 18 prosent, 
og økte også når nedbemanningen var på 8–18 prosent. 
Fordelt på diagnosegrupper var det en signifikant effekt 
både for muskel‑/skjelettlidelser og ”andre lidelser”. De 
finner derimot ingen effekt på psykiske lidelser.  
Imidlertid finner Kivimäki m.fl. (2007) at antall forskriv‑
ninger av psykiatriske legemidler var signifikant høyere 
den neste sjuårsperioden blant personer berørt av nedbe‑
manning på mer enn 18 prosent, sammenlignet med ansatte 
i bedrifter som hadde mindre enn 18 prosent reduksjon 
(eventuelt økning) i bemanningen. Effekten var langt 
større for menn enn for kvinner. Det er kontrollert for yrke 
og fast/midlertidig ansettelse, men ikke for tidligere syke‑
fravær eller forskrivning.
 Et problem med disse studiene er at alle er basert på 
samme datagrunnlag som bare omfatter kommuneansatte. 
De er også fra en periode der Finland opplevde ekstremt 
sterk makroøkonomisk tilbakegang, høy ledighet og sterk 
innstramning i kommuneøkonomien. En finsk studie av 
dødelighet blant 85 000 arbeidstakere gir dessuten et annet 
bilde. Martikainen m.fl. (2008) klassifiserer det enkelte 
arbeidssted ut fra hvor mye antallet ansatte ble redusert i 

løpet av basisåret (1993 eller 1994).10 Det kontrolleres for 
utdanning, men ikke yrke, næring, sektor eller tidligere 
sykefravær. For personer som var ansatt ved samme 
arbeidssted ved begynnelsen og slutten av basisåret, finner 
de signifikant lavere dødelighet de neste åtte årene både 
ved nedbemanning på 10–29 prosent og 50–100 prosent, 
og ikke‑signifikant lavere dødelighet ved nedbemanning 
på 30‑49 prosent. Det sammenlignes da med ansatte ved 
arbeidssteder som nedbemannet med mindre enn 10  
prosent (eventuelt oppbemannet). Forfatterne mener selv 
at det overraskende funnet skyldes at det ikke er kontrol‑
lert for helsemessig seleksjon ved nedbemanning. I dette 
tilfellet ser det dermed ut til at de som mistet jobben  
gjennom nedbemanning hadde dårligere helse enn dem 
som beholdt jobben.
 I Sverige har det vært gjort et par studier inspirert av de 
finske nevnt over, men basert på mer representative utvalg. 
Disse studiene viser blandete resultater. Theorell m.fl. 
(2003) er basert på et utvalg på 5 000 arbeidstakere i 40 
foretak for perioden 1992–1995. De finner at det å jobbe i 
en bedrift som nedbemanner mer enn åtte prosent i løpet 
av en 12‑måneders periode, reduserer kvinnenes sannsyn‑
lighet for å bli sykmeldt utover arbeidsgiverperioden den 
neste 12‑måneders perioden. For menn finner de ingen 
effekt. Studien kontrollerer for alder og noen arbeidsmiljø‑
faktorer, men ikke tidligere sykefravær. Westerlund m.fl. 
(2004) tar utgangspunkt i data for 24 000 arbeidstakere 
som var sysselsatt i november alle årene 1991–1996. De 
finner at å jobbe i en bedrift som nedbemanner med mer 
enn 18 prosent i løpet av en 12‑måneders periode, ikke 
påvirker sannsynligheten for å ha sykefravær med varighet 
over 90 dager de neste tre årene. Blant bedrifter som  
nedbemanner mellom 8 og 18 prosent, øker derimot sann‑
synligheten for kvinner i offentlig sektor og menn i privat 
sektor. For kvinner i privat sektor og menn i  
offentlig sektor finner de ingen effekt. Det er kontrollert 
for alder og sosial klasse, men heller ikke her for tidligere 
sykefravær.

Norske	registeranalyser
Det er de senere år gjennomført flere store, norske registe‑
ranalyser av dem som berøres av nedbemanning uten selv 
å miste jobben. Data omfatter i utgangspunktet alle norske 
arbeidstakere, og nedbemanning defineres ut fra endring i 
antall ansatte. Nedbemanning vil da omfatte reduksjoner i 
antall ansatte av mange ulike årsaker. De viktigste er  
antagelig generell konjunkturnedgang, etterspørselssvikt 
for den enkelte bedrift eller næring, effektivisering, “out‑
sourcing” av tjenesteproduksjon, og konkurranseutsetting/
privatisering av offentlig tjenesteproduksjon. I likhet med 
de finske og svenske studiene nevnt over, har de fleste nor‑
ske studiene ikke mulighet for å skille mellom disse.

10  Utvalget er i utgangspunktet et tilfeldig utvalg blant alle arbeidstakere, men 
vektet for å få med flere døde og personer berørt av nedbemanning. Det er 
begrenset til personer 35‑64 år som var ansatt i enheter med minst fem ansatte.
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 Lorentzen, Løken og Trygstad (2006) analyserer regis‑
terdata for fire statlige virksomheter i en periode da alle 
gjennomgikk store omstillinger (1994–2003). av disse var 
det stort sett bare Posten som foretok større nedbemannin‑
ger. Studien viser at ansatte i Posten i 1994 hadde betyde‑
lig flere sykefraværsdager utover arbeidsgiverperioden i 
1997–2003 enn i en sammenligningsgruppe trukket fra 
alle arbeidstakere og med tilsvarende fordeling etter obser‑
verbare kjennetegn (blant annet tidligere trygdehistorie). 
De finner også en markant økning i sannsynligheten både 
for å komme på attføring og for å bli uførepensjonert i 
løpet av 1998–2003 relativt til sammenligningsgruppen. 
Forfatterne tolker funnene som et resultat av den omfat‑
tende nedbemanningen som foregikk i Posten over lang 
tid. De finner også tendenser til det samme i Veivesenet/
Mesta i 2002–2003 ved begynnelsen av en omfattende 
nedbemanning.
 Kolstad (2005) analyserer kvartalsdata over legemeldt 
sykefravær i 2000–2004. De 500 bedriftene med størst 
reduksjon i antall ansatte i perioden defineres som bedrif‑
ter som har nedbemannet.11 Det trekkes en sammenlig‑
ningsgruppe med tilsvarende fordeling etter en del  
kjennetegn (blant annet sykefravær utover arbeidsgiver‑ 
perioden på bedriftsnivå de tre foregående år). For  
personer som er ansatt i samme bedrift i hele perioden,  
finner han at antall sykmeldingsdager per ansatt i perioden 
øker for nedbemanningsbedriftene relativt til sammenlig‑
ningsgruppen. Dette er tilfelle både for kvinner og menn. 
Han foretar deretter en paneldataanalyse per bedrift og 
kvartal, som viser at for personer ansatt gjennom hele  
perioden i nedbemanningsbedrifter, øker antall syk‑ 
meldingsdager per ansatt ved nedbemanning. Det er  
kontrollert for blant annet tidligere sykefravær i bedriften, 
men det er uklart om metoden kontrollerer for eventuelle 
endringer i sammensetningen av de ansatte i ned‑ 
bemanningsbedriftene som følge av seleksjon ved  
nedbemanning.
 Møen, Salvanes og vaage (2006) studerer paneldata 
over ansatte i industrien 1993–2000, koblet med detaljerte 
bedriftsopplysninger.12 De finner at det å være ansatt i en 
bedrift som nedbemanner med minst 30 prosent i forhold 
til året før, ikke påvirker sannsynligheten for å bli syk‑
meldt utover arbeidsgiverperioden, sammenlignet med 
ansatte i industribedrifter som hadde mindre enn 30  
prosent endring i sysselsettingen. Derimot finner de at  
studiegruppen har høyere antall dager med sykefravær 
utover arbeidsgiverperioden, noe som indikerer økt  
varighet eller økt hyppighet av lengre sykefravær. I denne 

studien er det kontrollert for at ansatte i nedbemannings‑ 
bedrifter kan avvike fra ansatte i andre bedrifter i forhold 
til uobserverbare kjennetegn (for eksempel helsetilstand), 
jf. Martikainen m.fl. (2008) nevnt over.
 Røed og Fevang (2007) analyserer data over syke‑ 
pleiere og hjelpepleiere ansatt i kommuner og fylkes‑ 
kommuner utenom Oslo. De tar utgangspunkt i fast ansatte 
i oktober 1992, som følges til oktober 2000.13 Forfatterne 
påpeker at nedbemanning for offentlig ansatte sjelden 
fører til oppsigelser, siden de som må forlate jobben  
ufrivillig ofte får tilbud om alternativ sysselsetting i  
kommunen/fylkeskommunen. En del kan likevel oppleve 
et press om å gå frivillig, sykmelde seg eller søke uføre‑
pensjon eller aFP. Resultatene viser at for ansatte ved 
arbeidssteder der antall årsverk reduseres med mer enn 20 
prosent i forhold til året før, øker sannsynligheten for over‑
gang fra arbeid til sykmelding utover arbeidsgiverperio‑
den med syv prosent, sammenlignet med ansatte ved 
arbeidssteder med mindre enn ti prosent reduksjon (even‑
tuelt økning) i antall ansatte. I tillegg synker sannsynlig‑ 
heten for overgang tilbake til arbeid etter sykmelding med 
10 prosent, og sannsynligheten for overgang fra å ha et 
arbeidsforhold til å motta andre offentlige ytelser enn 
sykepenger (beregnet samlet for uførepensjon, attførings‑ 
og rehabiliteringspenger, dagpenger og sosialhjelp) øker 
med 44 prosent. ved nedbemanninger på 10–20 prosent 
øker den sistnevnte overgangssannsynligheten med 20 
prosent, mens sykefraværet da ikke påvirkes. De finner 
også at tidligere ansettelse ved et arbeidssted som har  
nedbemannet, øker effekten ytterligere. Det er kontrollert 
for en lang rekke kjennetegn og for uobserverbar variasjon 
mellom individene.
 Østhus og Mastekaasa (2010) tar utgangspunkt i regis‑
terdata for 2000–2003, med 2000 som basisår. Sykefravær 
og endring i antall ansatte måles fra 15. mai i kalenderåret 
til samme dato året etter. analysene gjøres separat for  
privat og offentlig sektor, og sykefraværet måles som 
antall legemeldte sykefraværstilfeller på over tre dager og 
tilhørende antall tapte arbeidsdager. For å kunne se på 
effekten av nedbemanning på sykefraværet både samme år 
og året etter, tar de bare med arbeidsforhold som er aktive 
to påfølgende tolvmånedersperioder.14 Det kontrolleres for 
uobserverbar variasjon mellom individer. De finner at 
sykefraværet i svært liten grad påvirkes av nedbemanning 
(verken på 8–18 prosent eller over 18 prosent), og de  
signifikante sammenhengene de finner er i hovedsak  
negative. Forfatterne gjør to tilleggsanalyser som stort sett 
gir samme resultat. I den ene begrenses analysen til  

11  Utvalget begrenses til bedrifter med minst 25 ansatte i hele perioden og minst 
100 ansatte i ett av kvartalene.

13  Uvalget begrenses til fast ansatte under 53 år som ved utgangen av oktober 
1992 ikke mottok offentlig stønad utenom sykepenger og fødselspenger. De 
aller fleste i utvalget er kvinner.

12   Utvalget begrenses til menn som var 25–54 år ved starten av perioden. 14  Utvalget begrenses også til arbeidssteder med mer enn 25 ansatte i 2000.
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nedbemanning i 2002 og sykefravær i 2003, personer 
ansatt ved samme arbeidssted hele perioden 2000–2003, 
og arbeidssteder uten betydelige personellendringer i 
2000–2001. I den andre defineres nedbemanning i tillegg 
ut fra opplysningene i en spørreundersøkelse foretatt blant 
bedriftsledere, som gjør det mulig å snevre inn definisjo‑
nen av nedbemanning til bedrifter som har gjennomført 
planlagte reduksjoner i antall ansatte som ikke skyldes 
utskillelse av deler av virksomheten.

KoNKLUSJoN

Når det gjelder konsekvensene av nedbemanning for  
personer som mister jobben, er det lett å konkludere. De to 
store norske registerstudiene gjennomgått over (Rege m.
fl., 2009; Bratsberg m.fl., 2010) er trolig de viktigste  
studiene på dette området, sett fra et norsk ståsted.  
Studiene dokumenterer at det å miste jobben gir en relativt 
sterk økning i sannsynligheten for å motta helserelaterte 
ytelser utover sykepenger og for å bli uførepensjonert. 
Økningen er større for menn enn for kvinner. Det er  
spesielt bemerkelsesverdig at resultatet synes uavhengig 
av konjunktursituasjonen på tidspunktet for ned‑ 
bemanning, siden man kanskje skulle vente at flere ville 
falle ut av arbeidsmarkedet etter å ha mistet jobben når 
forholdene på arbeidsmarkedet er dårlige, sammenlignet 
med en høykonjunktur. En forklaring kan være at personer 
som mister jobben i en høykonjunktur i gjennomsnitt er 
mindre ressurssterke enn dem som mister jobben i en  
lavkonjunktur, da nedbemanning rammer bredere. Det kan 
også ha sammenheng med at prosessen fram mot eventuell 
uførepensjonering uansett tar noen år, noe som vil  
redusere betydningen av konjunktursituasjonen på ned‑ 
bemanningstidspunktet.
 videre har vi sett at en del studier gir indikasjon på at 
nedbemanning fører til økt sykefravær blant gjenværende 
ansatte. Mange av studiene har imidlertid svakheter, blant 
annet er det et spørsmål om de kontrollerer godt nok for 
seleksjon. Totalt sett er det ikke grunnlag for å konkludere 
med at nedbemanning nødvendigvis fører til økt syke‑ 
fravær.
 Østhus og Mastekaasa (2010) finner at nedbemanning 
verken øker antall sykefraværstilfeller eller ‑dager.  
Studien kontrollerer for seleksjon og omfatter en stor og 
representativ del av arbeidstakerne. At de ikke finner noen 
tegn på økt sykefravær kan muligens ha noe å gjøre med 
datagrunnlaget de benytter seg av. 2001–2003 var en  
periode med moderat konjunkturnedgang, men skilte seg 
fra andre konjunkturnedganger ved at ledigheten økte mest 
for yrker som krever høyere utdanning, som ledere,  
ingeniør‑ og IKT‑fag, akademiske yrker og undervisnings‑
yrker (Sørbø og Handal, 2010). Både i 1987–1989 og 
2008‑2009 var ledighetsveksten klart størst i bygg og 

anlegg og deler av industrien, næringer som i større grad er 
preget av manuelt arbeid og der de som mister jobben  
trolig har færre alternative jobbmuligheter. Det virker ikke 
usannsynlig at nedbemanning kan ha en klarere effekt på 
sykefraværet i disse næringene, og kanskje særlig på de 
lengste fraværene, slik sykefraværsstatistikken for  
2008–2009 tyder på. En slik tolkning støttes av at Møen 
m.fl. (2006), som også kontrollerer for seleksjon, finner at 
nedbemanning i industrien fører til økt antall sykefraværs‑
dager utover arbeidsgiverperioden blant dem som  
beholder jobben. På den annen side viser Røed og Fevang 
(2007) at nedbemanning blant sykepleiere og hjelpepleiere 
både øker antall sykefraværstilfeller og varigheten av  
fraværene. En mulig forklaring er at følgene av ned‑ 
bemanning er annerledes på kvinnedominerte arbeids‑ 
plasser i offentlig sektor, som blant annet er preget av mye 
deltidsarbeid og generelt høyere sykefravær. analysen av 
postansatte (Lorentzen m.fl., 2006), også med en høy  
kvinneandel og mye deltid, kan tyde på det samme.
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Hva	skjer	med	personer	som	går	ut	
sykepengeperioden	på	12	måneder?							
AV JørN hANdAl

SAmmeNdRAg

Fra 2006 til 2009 var det sterk økning i antall personer som gikk ut sykepengeperioden på 12 måneder. I 2009 gikk  
45 100 personer ut maksimal sykepengeperiode på 52 uker, noe som innebar en økning på 5 700 personer fra 2006.  
Denne økningen må sees i sammenheng med at sykefraværet økte fra 5,8 prosent i andre kvartal 2006 til 6,3 prosent i 
andre kvartal 2009. 
 Nedgangskonjunkturen i norsk økonomi startet rundt årsskiftet 2007/2008 og ble siden forsterket av finanskrisen. Dette 
medførte at etterspørselen etter arbeidskraft ble kraftig redusert og at arbeidsledigheten økte raskt i siste halvår av 2008 
og i begynnelsen av 2009. Det reduserte behovet for arbeidskraft kan ha bidratt til at andelen som var tilbake i arbeid vel 
et halvt år etter å ha gått ut maksimal sykepengeperiode, falt med 0,8 prosentpoeng til 20,6 prosent fra 2006 til 2009. Det 
er for de under 50 år at overgangen til arbeid har falt, mens den har økt for de som er over 50 år. 
 Overgangen tilbake til arbeid utviklet seg ulikt for kvinner og menn i perioden. Dette kan henge sammen med at beho-
vet for arbeidskraft utviklet seg ulikt i ulike næringer. I offentlig sektor, hvor en stor andel kvinner jobber, økte syssel- 
settingen, mens det var et fall i sysselsettingen i mannsdominerte næringer som bygg og anlegg og industrien fra 2006 til 
2009/2010. Overgangen til arbeid gikk klart tilbake i de to sistnevnte næringene, mens det motsatte var tilfelle innen 
kvinnedominerte næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester. 
 Av dem som gikk ut maksimal sykepengeperiode økte andelen som mottok helserelaterte ytelser vel et halvt år etter endt 
sykepengeperiode med 3 prosentpoeng fra 2006/2007 til 2009/2010. Det var en økning i overgangen til arbeidsavkla-
ringspenger som førte til denne veksten, mens både antallet og andelen på uførepensjon var lavere i 2009/2010 enn i 
2006/2007. Økningen i andelen som mottar arbeidsavklaringspenger etter at de har gått ut maksimal sykepengeperiode 
kan  delvis forklares med at etterspørselen etter arbeidskraft har gått ned i denne perioden, men vi kan heller ikke ute-
lukke at innføringen av ny arbeidsevnemetodikk og arbeidsavklaringpenger i 2010 kan ha hatt en betydning for økningen. 

5	ProSENT	går	UT	mAKSImAL	SyKEmEL-
diNgSpeRiode
I 2009 var det 45 100 sykmeldte som gikk ut maksimal 
sykepengeperiode på 52 uker. Dette tilsvarer om lag 5 pro‑
sent av alle som hadde et legemeldt sykefravær i 2009. Fra 
2006 har antallet som gikk ut maksimal sykepengeperiode 
på 52 uker økt med 5700 personer.
 Etter at man har brukt opp sykepengerettighetene må 
man enten gå tilbake i jobb, alternativt søke om arbeidsav‑
klaringspenger fra Nav dersom man fortsatt er for syk til 
å jobbe. I denne artikkelen har vi ønsket å se nærmere på 
hva som skjer med dem som bruker opp sykepengerettig‑
hetene sine. Går de tilbake i jobb eller fortsetter de videre 
inn i en annen helserelatert stønad fra NAV? Og hvilken 
rolle spiller situasjonen på arbeidsmarkedet for at syk‑
meldte skal komme tilbake til arbeid etter at de har vært 
borte fra arbeidslivet i ett år på grunn av sykdom?

oveRgANg tiL ARbeid hAR gått Ned fRA 
2006	TIL	2009
Som vi ser av figur 1, var 20,6 prosent av de som gikk ut 
maksimal sykepengeperiode i 2009 i arbeid sju måneder 
senere. Figuren viser at andelen som var i jobb etter at de 
har brukt opp sykepengerettighetene sine har gått ned med 
0,8 prosentpoeng siden 2006. Av figuren ser vi også at det 
er menn som står for hele denne nedgangen (‑2,6 prosent‑
poeng), og at det faktisk har vært en liten økning i andelen 
kvinner som er i jobb syv måneder etter at de gikk ut syke‑
pengeperioden (+0,5 prosentpoeng).
 I perioden vi har sett på vet vi at det har vært en nedgang 
i etterspørselen etter arbeidskraft i mannsdominerte nærin‑
ger som bygge‑ og anleggsnæringen og industrien.  Samti‑
dig har sysselsettingen økt innenfor kvinnedominerte 
næringer som helse‑ og sosialtjenester og undervisning. 
Dette tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft har 
betydning for hvor mange som etter å ha gått ut syke‑ 
pengeperioden kommer tilbake i arbeid.
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definisjon	av	gruppen:
Gruppen det blir sett på her er arbeidstakere som har gått 
ut maksimal sykepengeperiode, dvs som ikke lenger har 
rett til sykepenger fra folketrygden. Dette er personer 
som enten har vært sykmeldt i 12 måneder sammen‑
hengende eller i til sammen 12 måneder i løpet av de 
siste tre årene. Det er sykefraværet utover arbeids‑ 
giverperioden som telles med når sykefraværet de siste 
tre årene summeres. 

definisjon	av	sysselsatt:
Å være i arbeid er her definert som at man er registrert 
som arbeidstaker ifølge Navs arbeidstakerregister  
samtidig med at man ikke mottar en helserelatert trygde‑
ytelse. Dette innebærer at personer som er registrert som 
arbeidstaker, men som mottar uførepensjon, tids‑ 
begrensa uførestønad, rehabiliteringspenger, arbeids‑ 
avklaringspenger eller attføringspenger ikke blir regnet 
for å være i arbeid. Disse vil i denne artikkelen være 
registrert med en overgang til helserelaterte ytelser. 

Næringsgruppering:
Næringsgrupperingen som er brukt i denne artikkelen 
bygger på SN2007.
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Figur 1: 
Prosentandeler	som	er	i	jobb	7	måneder	etter	at	de	
gikk	ut	maksimal	sykepengeperiode	i	løpet	av	
2006,	2008	og	2009,	fordelt	etter	kjønn.

Figur 2: 
Prosentandelen	som	er		i	arbeid	7	måneder	etter	at	
de	gikk	ut	maksimal	sykepengeperiode,	fordelt	
etter	næring.	2006	og	2009.		

Kilde: NAv

Kilde: NAv

Når vi ser på den aktuelle perioden fra 2006‑2009, ser vi at 
oppgangskonjunkturen i norsk økonomi i årene før 2008 
førte til at etterspørselen etter arbeidskraft økte kraftig. 
Dette resulterte i at den registrerte ledigheten falt fra 3,9 
prosent i 2004 til 1,7 prosent i 2008. Rundt årsskiftet 
2007/2008 gikk norsk økonomi inn i en nedgangskonjunk‑
tur, og arbeidsledigheten økte som en følge av dette til 2,7 
prosent i 2009. Samtidig med at ledigheten ble kraftig 
redusert i den første delen av perioden vi ser på her, hadde 
vi en økning i det legemeldte sykefraværet fra 5,8 i 2.kvar‑
tal 2006 til 6,3 prosent i samme kvartal i 2009.  
 I hvor stor grad de som friskmeldes etter å ha brukt opp 
sykepengerettighetene sine går tilbake i jobb vil blant 
annet avhenge av hva slags arbeidsforhold de hadde forut 
for sykmeldingen. Trolig vil de fleste ha en jobb å gå til‑
bake til etter endt sykmelding, med unntak av de som 
hadde midlertidige tilsettinger da de ble sykmeldte. 

Lavere	overgang	til	arbeid	for	personer	med	
bakgrunn	fra	konjunkturfølsomme	næringer
Som vi ser av figur 1, har kvinner hatt en svak økning i 
overgangen til arbeid, mens utviklingen for menn har vært 
motsatt. I perioden 2006 til 2009 har andelen menn som 
har overgang til arbeid etter at de har gått ut hele sykepen‑
geperioden sunket fra 22,1 til 19,5 prosent. 
 at utviklingen er såpass ulik for kvinner og menn, har 

som nevnt over mest sannsynlig sammenheng med at ned‑
gangskonjunkturen har hatt ulik effekt på aktivitetsutvik‑
lingen i ulike næringer. Mens etterspørselen etter arbeids‑
kraft innen kvinnedominerte næringer som undervisning 
og helse‑ og sosialtjenester er mer uavhengig av konjunk‑
turene, gjelder det motsatte for mannsdominerte næringer 
som bygg og anlegg og industri. Etterspørselen etter 
arbeidskraft var betydelig lavere innen industrien og bygg 
og anlegg i 2009/2010 sammenlignet med 2006/2007. 
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Figur 3: 
Personer	som	gikk	ut	sykepengeperioden	i	2006	og	
2009	fordelt	etter	næring.	Prosent	av	alle	som	gikk	
ut	sykepengeperioden.	

Figur 4: 
Prosentandeler	i	jobb	7	måneder	etter	å	ha	gått	ut	
maksimal	sykepengeperiode	i	løpet	av	2006	og	
2009,	fordelt	etter	alder.		

Kilde: NAv Kilde: NAv

Samtidig med at sysselsettingen innen helse‑ og sosial‑ 
tjenester og undervisning økte med henholdsvis 9 og 6  
prosent fra annet kvartal 2007 til annet kvartal 2010, var 
det en nedgang på 6 prosent innen industrien og en prosent 
innen bygge‑ og anleggsnæringen i den samme perioden.
 Nedgangen i etterspørselen etter arbeidskraft i de  
konjunkturutsatte næringene faller sammen med en klar 
nedgang i andelen som var i arbeid vel et halvt år etter å ha 
gått ut maksimal sykepengeperiode (se figur 2). Dette  
gjelder spesielt bygge‑ og anleggsvirksomhet, industrien 
og overnattings‑ og serveringsvirksomhet. Innenfor offent‑
lig sektor var det derimot en klar økning i perioden. Dette 
gir en klar indikasjon på at etterspørselen etter arbeidskraft 
har betydning for hvor stor andel som kommer tilbake i 
arbeid etter å ha gått ut sykepengeperioden.
 I og med at det er relativt store forskjeller i andelen som 
går tilbake i arbeid for de ulike næringene, vil også en for‑
skyvning av sammensetningen når det gjelder næringstil‑
hørighet til de sykemeldte kunne påvirke den totale over‑
gangsraten. Fra figur 3 går det fram at sammensetningen 
endret seg noe fra 2006 til 2009. En større andel av de som 
gikk ut maksimal sykepengeperiode kom i 2009 fra bygge‑ 
og anleggsnæringen, mens det var færre med bakgrunn fra 
helse og sosialtjenester og undervisning. Generelt ser det 
ut til å ha vært en forskyvning i retning av at en større 
andel av de som gikk ut maksimal sykepengeperiode 
hadde bakgrunn i de konjunkturutsatte næringene. Dette er 
næringer som i 2009 hadde lavere overgangsrater tilbake 
til jobb enn gjennomsnittet, noe som dermed har bidratt til 

å forsterke den samlede nedgangen. I samme retning  
trekker det at andelen personer som gikk ut maksimal 
sykepengeperiode  fra næringene innenfor offentlig sektor 
ble redusert, og at disse næringene har noe høyere over‑
gangsrater enn gjennomsnittet.

Sterkest	reduksjon	i	overgangen	til	arbeid	
blant	unge
Nedgangskonjunkturen ser ut til å ha fått klart størst betyd‑
ning for overgangen til arbeid for sykmeldte i de yngste 
aldersgruppene, se figur 4. Det var blant de under 50 år, og 
da spesielt de under 40 år, at det var en nedgang i over‑ 
gangen til arbeid fra 2006 til 2009. Blant de under 30 år 
har trolig en stor del en svakere tilknytning til arbeidslivet 
enn de øvrige gruppene, blant annet ved mindre arbeids‑ 
erfaring og at færre har fast stilling. Etter endt sykefravær 
kan det derfor være vanskeligere for denne gruppen å 
komme tilbake i arbeid, dersom de ikke har en jobb å gå 
tilbake til. Det kan være tilfelle for midlertidig ansatte og 
fast ansatte som blir sagt opp på grunn av nedbemanning/
konkurs. For de over 50 år har derimot overgangen til 
arbeid økt fra 2006 til 2009.
 Det har også skjedd en forskyvning i alderssammen‑ 
setningen til dem som gikk ut hele sykepengeperioden fra 
2006 til 2009, ved at de eldre utgjorde en mindre andel i 
2009, se figur 5. Mens de over 50 år utgjorde 47 prosent i 
2006, sank denne andelen til 44 prosent i 2009. Innenfor 
denne aldersgruppen var andelen som kom i arbeid etter 
endt sykepengeperiode noe lavere enn for de under 50 år i 
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2006. Den endrede alderssammensetningen, ved at de 
yngre aldersgruppene utgjorde en større andel av de som 
hadde brukt opp sykepengerettighetene sine i 2009, ville  
dermed ført til økt overgang til arbeid dersom overgangen 
til arbeid hadde holdt seg konstant for de ulike alders‑ 
gruppene i perioden. Som vi har sett har imidlertid over‑
gangen til arbeid økt for de over 50 år og gått ned for de 
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Figur 5: 
Alderssammensetning	til	de	som	gikk	ut	maksimal	
sykepengeperioden	i	2006	og	2009.	Andel	 
personer	innenfor	ulike	aldersgrupper	i	prosent.	

Figur 7: 
Prosentandel	personer	innenfor	ulike	diagnose-
grupper	i	prosent	av	samtlige	som	gikk	ut	 
sykepengeperioden	i	2006	og	2009.	

Figur 6: 
Prosentandel	som	er	i	jobb	7	måneder	etter	at	de	
gikk	ut	maksimal	sykepengeperiode	i	løpet	av	
2006	og	2009,	fordelt	etter	diagnosegrupper.	

Kilde: NAv

Kilde: NAvKilde: NAv

yngre gruppene, og effekten av den endrede alders‑ 
sammensetningen er dermed mer uklar.

færre	går	over	til	arbeid	fra	de	fleste	 
diagnosegrupper
Det er relativt stor forskjell i hvor stor overgangen til 
arbeid er for personer med ulike diagnoser, (se figur 6). 
Mens nesten en fjerdedel av de med lettere psykiske lidel‑
ser var tilbake i arbeid syv måneder etter at de gikk ut 
sykepengeperioden i 2009, gjelder dette 12 prosent av de i 
gruppen øvrige psykiske lidelser. Diagnosegruppen øvrige 
psykiske lidelser vil i hovedsak bestå av alvorlige psykiske 
lidelser som for eksempel schizofreni og bipolare lidelser, 
og det er dermed ikke overraskende at sykmeldte med 
slike diagnoser har lavere overgang tilbake til jobb. 
 Også for personer med rygg‑plager og angst og  
depresjoner er under 20 prosent tilbake i jobb, mens for 
sykmeldte med de øvrige diagnosene har 20 prosent eller 
mer kommet tilbake i jobb syv måneder etter at syke‑ 
pengeperioden har gått ut.
 Ser vi på utviklingen fra 2006 til 2009 ser vi at det var 
en nedgang i overgangen til arbeid for sykmeldte innenfor 
de fleste diagnosegrupper. For diagnoser knyttet til hjerte‑ 
og karsystemet, luftveier og nervesystemet var det imid‑
lertid økt overgang til arbeid. Sterkest nedgang var det for 
personer med rygglidelser og øvrige psykiske lidelser med 
en nedgang i andelen i arbeid på henholdsvis 2,5 og 2,4 
prosentpoeng.
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Figur 8: 
Prosentandelen	som	mottar		helserelaterte	trygde-
ytelser*	7	måneder	etter	at	de	gikk	ut	maksimal	
sykepengeperiode	i	2006	og	2009.

Figur 9: 
Prossentandelen	som	mottar		helserelaterte	ytelser	
7	måneder	etter	at	de	gikk	ut	maksimal	sykepenge- 
periode,	fordelt	etter	alder.	2006	og	2009.

Kilde: NAv Kilde: NAv

Stor	andel	med	muskel-	og	skjelett- 
sykdommer	

Det skjedde også endringer i sammensetningen i hvilke 
diagnoser de som gikk ut sykepengeperioden i 2006 og 
2009 hadde, se figur 7. Andelen som hadde lettere  
psykiske lidelser økte med 2,1 prosentpoeng, mens de med 
allmenne og uspesifiserte diagnoser hadde en økning på 
0,9 prosentpoeng. Blant de med diagnoser knyttet til rygg, 
nakke/skulder og øvrige muskel‑/skjelletlidelser, samt 
angst og depresjoner, var det en nedgang på omtrent 0,9 
prosentpoeng fra 2006 til 2009. Det var altså en viss  
vridning i diagnosesammensetningen fra muskel‑/skjelett‑
lidelser og angst og depresjoner til lettere psykiske lidelser 
og allmenne/uspesifiserte lidelser mellom 2006 og 2009.

fLeRe gikk oveR i ANdRe  
HELSErELATErTE	yTELSEr	I	2009

Det vil være et samspill mellom flere faktorer som bidrar 
til å avgjøre i hvor stor grad personer som går ut syke‑ 
pengeperioden vil komme over på andre helserelaterte 
ytelser, dvs. uføre‑pensjon og arbeidsavklaringspenger.2 
Når det gjelder arbeidsavklaringspenger vil jobbmulig‑ 
heter og etterspørsel etter arbeidskraft kunne spille inn på 
hvor mange som mottar ytelsen. De som mottar arbeids‑ 
avklaringspenger er personer som av helsemessige årsaker 
trenger enten arbeids‑rettede tiltak, medisinsk behandling 

eller annen oppfølging for å komme i arbeid. Som vi har 
sett gikk overgangen til arbeid ned fra 2006 til 2009, og en 
del av dette kan skyldes at færre har en jobb å gå tilbake til 
etter endt sykefravær. Overgangen til helserelaterte ytelser 
har imidlertid økt mer enn nedgangen i overgangen til 
arbeid. For kvinner har både overgangen til arbeid og over‑
gangen til helserelaterte ytelser økt i perioden. Dette har vi 
ikke funnet noen god forklaring på i vårt datamateriale.3  
 I perioden fra 2006 til 2009 har det vært en klar økning 
i andelen som har hatt overgang til andre helserelaterte  
ytelser (se figur 8). Fra å utgjøre 73 prosent i 2006, økte 
denne andelen til 76 prosent i 2009. Den klart største 
økningen kom blant menn, hvor andelen økte med 4,1  
prosentpoeng i perioden. Når det gjelder antallet som gikk 
over på uførepensjon, var det derimot en nedgang fra  
7 400 i 2006 til 7 000 i 2009. Dette kan blant annet henge 
sammen med at det i samme periode var en økning i antall 
ubehandlede uførepensjonssøknader.

fLErE	UNgE	Som	går	oVEr	På	ANdrE	
heLSeReLAteRte yteLSeR 

I samtlige aldersgrupper var det en økning i andelen som 
gikk over i andre helserelaterte ytelser, men økningen var 
sterkest for de yngste (se figur 9). Det var også de yngste  
som hadde størst nedgang i overgangen til arbeid. For 
aldersgruppene over 50 år har imidlertid både overgangen 
til arbeid og overgangen til helserelaterte ytelser økt. vi 

3  vi har ikke overgang til for eksempel dagpenger eller foreldrepenger i dette 
datamaterialet.

2  Denne ytelsen erstattet tidsbegrensa uførestønad, rehabiliteringspenger og att‑
føringspenger fra mars 2010.

* Rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller 
uførepensjon.

* Rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller 
uførepensjon.

// Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Figur 10: 
Andelen	på	helserelaterte	ytelser(attføringspenger,	
uførepensjon,	tidsbegrensa	uførestønad,	rehabili-
teringspenger	eller	arbeidsavklaringspenger)	
7	måneder	etter	å	ha	gått	ut	maksimal	sykepenge-
periode,	fordelt	etter	næringer.	2006	og	2009.|

Kilde: NAv

kan ikke utelukke at disse endringene kan være påvirket av 
innføringen av ny metodikk for arbeidsevnevurdering og 
innføringen av arbeidsavklaringspenger.
 Den økte andelen mottakere av helserelaterte ytelser 
skjedde samtidig med at alderssammensetningen endret 
seg ved at de yngre utgjorde en større andel av de som gikk 
ut maksimal sykepengeperiode. Ettersom yngre har en 
lavere overgang til helserelaterte ytelser enn eldre i 2006, 
skulle den endrede alderssammensetningen tilsi at over‑
gangen til helserelaterte ytelser ville gå ned i 2009. Samti‑
dig ser vi at det er for de unge at overgangsratene til helse‑
relaterte ytelser har økt klart mest i perioden. 

Størst	økning	i	overgangen	til	helserelaterte	
ytelser	fra	konjunktursensitive	næringer
Når vi ser på utviklingen i andelen som går over på helse‑
relaterte ytelser fra 2006 til 2009, ser vi at det er store  
forskjeller med hensyn til hvilke næringer personene  
jobber i. Sykmeldte som kommer fra bygge‑ og anleggs‑ 
næringen og industrien er blant de som har størst økning. 
Dette er også blant næringene som har hatt størst nedgang 
i etterspørselen etter arbeidskraft de siste årene. Innenfor 
for eksempel undervisning og offentlig administrasjon har 
derimot sysselsettingen fortsatt å øke, og vi ser at over‑ 
gangen til helserelaterte ytelser fra sykmeldte som  
kommer fra disse næringene er relativt stabil fra 2006 til 
2009.
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Legers	oppgaver	ved	søknad	om	 
uførepensjon	i	fem	europeiske	land					
AV SøreN BrAge

SAmmeNdRAg

I denne artikkelen beskrives hvilke oppgaver legene har ved søknader om uførepensjon i fem land: Danmark, Finland, 
Nederland, Storbritannia og Sverige. Det er mange likheter med norske forhold: Helsetjenestens leger, i første rekke 
allmennlegene, leverer medisinsk informasjon om sine pensjonssøkende pasienter til sosialforsikringsinstitusjonene. I de 
nordiske landene vurderer sosialforsikringens egne leger denne informasjonen og gir råd om den er tilstrekkelig, om 
sykdom forklarer nedsettelsen av arbeidsevne, og om rehabilitering er forsøkt i tilstrekkelig grad. Også i Nederland og 
Storbritannia gjør sosialforsikringslegene denne vurderingen, men i tillegg undersøker de selv søkerne og gir  
selvstendige uttalelser om søkerens funksjons- og arbeidsevne.
 Mange elementer fra disse landenes håndtering av den medisinske vurderingen ville kunne brukes i Norge og vil kunne 
styrke kvaliteten og rettferdigheten av vedtakene om uførepensjon. Nederland har vært spesielt fremgangsrikt i å begrense 
antallet uførepensjonister, og dette kan antagelig settes i sammenheng med omfattende og helhetlige reformer i uføre- 
pensjoneringsordningene. Gjennomtenkt bruk av helsetjenestens leger, utstrakt kvalitetssikring og nær tilknytning til 
bedriftene har vært viktige brikker i dette reformarbeidet.  
 Det er et generelt trekk at sosialforsikringsinstitusjonene legger større vekt på søkernes funksjons- og arbeidsevne enn 
de gjorde tidligere, og at selve diagnosen brukes i mindre grad ved vurdering av behov for pensjon. Legenes oppgaver 
har da blitt delt; behandlende lege gir informasjon om funksjonsevnen i sin alminnelighet, mens de rådgivende legene 
vurderer arbeidsevnen.
 Det er også felles at rehabilitering tillegges større vekt. Der er Danmark i en særstilling med innføringen av arbeids-
evnemetoden som sikrer vedvarende oppmerksomhet i retning av aktivitet og tidlig tilbakeføring til arbeid. Den danske 
modellen er åpenbart interessant for norske forhold på grunn av de store likhetene mellom de to landenes metoder. 
 I Sverige har det i de siste årene blitt gjort forsøk med uavhengige primærleger og poliklinikker for å få vurderinger 
som ikke farges av at søkerens egen lege også har behandlingsansvar for søkeren. Denne modellen er interessant for  
norske forhold da den antagelig er rimelig enkel å prøve ut, samtidig som kostnadene ved en slik modell er begrensede. 

BAKgrUNN
Uførepensjonsordningen i Norge er i endring. Uføre‑ 
pensjonsutvalget kom med sin innstilling i 2007 (NOU 
2007:4), og regjeringen har planlagt å presentere en  
stortingsproposisjon i løpet av de nærmeste månedene. 
Utvalget foreslo at sykdom eller skade fortsatt skal være et 
nødvendig vilkår for å få uførepensjon, og at arbeidsevne‑
metoden, som nå er innført i Nav, kan brukes for å belyse 
søkerens arbeids‑ og inntektsevne. Utvalget mente også at 
aktørene i vurderingsprosessen bør ha klart definerte roller 
og avgrenset ansvar. Fastlegene skal stille diagnose og gi 
funksjonsvurderinger tidlig i sykmeldingsperioden, mens 
arbeids‑ og velferdsetaten skal ha ansvaret for vurderingen 
av arbeids‑ og inntektsevne. 
 Legenes rolle har lenge vært diskutert. Spesielt har det 
blitt pekt på fastlegenes dilemmaer rundt det å gi uavhen‑
gige erklæringer om egne pasienter. Det har også vært dis‑
kutert hvordan de rådgivende legenes kompetanse skal 

utnyttes. Er det hensiktsmessig at de går gjennom alle  
uføresaker, og er deres arbeid av tilstrekkelig kvalitet? 
 I en slik sammenheng er det nyttig å se hva andre har 
gjort og hvilke erfaringer de har høstet. Mange land har 
endret legenes trygdemedisinske arbeidsoppgaver de siste 
årene. Felles for disse landene er at det legges større vekt 
på vurdering av funksjonsevne og inntektsevne, mens 
diagnosens betydning har minsket. Det er innført et klarere 
skille mellom den medisinske vurderingen av helse og 
funksjonsevne på den ene siden og vurderingen av  
inntektsevne og arbeidsevne på den andre siden. Det er 
også gitt en tydeligere beskrivelse av ansvarsfordelingen 
mellom sosialforsikringsinstitusjonen og helsetjenesten, 
og mellom legen og saksbehandler. 
 Å måle effekten av slike endringer på tilgangen av nye 
uførepensjonister er vanskelig fordi det nesten alltid  
innføres flere endringer i ordningene samtidig. Den  
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forskningsbaserte kunnskapen knyttet til legeeffekter er 
derfor mangelfull. Det kan imidlertid være interessant å 
sammenholde legenes arbeidsmåter med utviklingen på 
uføreområdet. 
 velferdsordningene har selvfølgelig ikke bare til hensikt 
å begrense tilgangen på ytelser. Å gi en riktig ytelse til de 
som trenger den og som har rett til den, er selve kjernen i 
velferdssystemet. Det er derfor viktig å også se på hvilke 
andre effekter legenes arbeidsmåte kan ha i forhold til  
rettferdighet, upartiskhet og kvalitet i de medisinske  
vurderingene.  
 I denne artikkelen beskrives hvilke oppgaver og roller 
legene har ved uførepensjonering i fem land: Danmark, 
Finland, Nederland, Storbritannia og Sverige, og disse 
sammenholdes med norske forhold. I likhet med Norge har 
landene en lang historie som velferdsstater med ordninger 
som dekker store deler av befolkningen. Forskjellene i 
uførepensjoneringstall er dog betydelige og utviklingen 
har de siste årene vært ulik (se figur 1). Nederland har 
siden 2000 hatt en nedgang i tilstrømningen av nye uføre‑
pensjonister, og Sverige har hatt en nedgang siden 2004.
 Formålet med artikkelen er å beskrive og analysere 
legenes rolle og oppgaver i vurderingen av behovet for 
uførepensjon. Først skisseres uføreordningene, deretter 
gjennomgås ulike aktørers oppgaver i vurderings‑ 
prosessen, hvilke roller og oppgaver legene har, og det 
avsluttes med en drøftelse av funnene. Spesiell interesse 
vies allmennlegene og de rådgivende legene, men også 
spesialister og bedriftsleger omtales. Funnene sammen‑
holdes med den rådende situasjonen i Norge. 
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Figur 1: 
Nye	uførepensjonstilfeller	pr	1000	i	befolkningen	
20–64	år,	1998–2006.

Kilde: SOU 2008:66

 Beskrivelsene baserer seg på en serie intervjuer med  
nøkkelpersoner i alle landene, med unntak av Danmark, i 
juli/august 2010. Det er også brukt informasjon om  
ordningene i form av rapporter, rundskriv og veiledninger. 
I artikkelen brukes en del forkortelser som er forklart i  
faktaboks. 

forkortelser	som	brukes	i	artikkelen
FPa   Folkpensionsanstalten 
 (Folkpensjonsmyndigheten, Finland)

UWv  Uitvoeringsinstituut Werknemers  
verzeheringen (Instituttet for  
arbeidstakerforsikringer, Nederland)

FML  Functionele Mogelijkhedenlijst  
(Funksjonsevnelisten)

DWP  Department for Work and Pensions (arbeids‑ 
og pensjonsdepartementet, Storbritannia)

WCA Work capability assessment (Arbeidsevnetest)
 
FK  Försäkringskassan (Riksforsikringsverket, 

Sverige )

SLU  Särskilt läkarutlåtande  
(Særskild legeerklæring)

UførEordNINgENE
Danmark har kun én uføreytelse, og skiller seg også fra de 
andre landene ved at ansvaret for uførepensjonen hviler på 
kommunene, ikke på en statlig myndighet (se tabell 1). 
Med unntak av Finland har alle landene innført nye typer 
av uføreytelser de siste årene.

KrITErIEr	for	UførHET

For å kvalifisere til en uføreytelse må visse kriterier være 
oppfylt. Noen av disse, slik som krav til tidligere inntekt, 
botid i landet og alder, er her av liten interesse fordi disse 
kriteriene vurderes av saksbehandlere. Legenes oppgave 
er å vurdere andre vilkår, og de viktigste er: 
•  det medisinske vilkår (uførheten skal ha sykdom som 

hovedårsak)
•   varighetskravet (tilstanden må være langvarig)
•  rehabiliteringskravet (medisinsk og yrkesrettet rehabili‑

tering må ha vært prøvd)
•  krav til nedsatt inntekts/arbeidsevne (hvor mye funk‑

sjons‑, arbeids‑ eller inntektsevnen må være tapt)
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Danmark Finland Nederland Storbritannia Sverige Norge

Ytelser Førtids‑
pension

todelt: universell 
sjukpension og inn‑
tektsbasert invalid‑
pension 

tredelt: varig uførepen‑
sjon (Iva), midlertidig 
uførestønad (WGa), 
stønad for unge uføre 
(Wajong)

Employment and 
Support allowance 
(ESa), kan gis 
varig eller tidsbe‑
grenset

todelt: varig 
sjukersättning  (>30 
år), tidsbegrenset 
aktivitetsersättning 
(<30 år),

todelt: uførepensjon 
og tidsbegrenset 
uførestønad (fjernet 
2010)

Innført år 2003 1964 2006 2008 2008 2004

Rett til ytelse alle alle Kun arbeidstakere 
og unge funksjons‑
hemmede

alle alle alle

ansvarlig Kommune Stat: Folkpensionsan‑
stalten (FPa). Private 
og offentlige arbeids‑
pensjonskasser

Stat: Institutt for arbeids‑ 
takerforsikringer (UWv) 

Stat: arbeids‑ og 
pensjonsdeparte‑
mentet (DWP)

Stat: Försäkrings‑
kassan (FK)

Stat: Nav

Kriterier Danmark Finland Nederland Storbritannia Sverige Norge

Krav til sykdom 
som årsak til 
uførhet

Nei Ja Ja Ja Ja Ja

Krav til  varighet varig Minst 1 år Minst 2 år varig Livsvarig varig

Krav til gjennomført 
rehabilitering

Ja Ja Ja Nei Ja Ja

Hvor mye arbeids/ 
inntektsevne må 
være tapt?

Ingen 
grense

40 % for gradert, 60% 
for full

35 % for gradert, 80% 
for full

Skåre på arbeids‑
evnetesten WCA 
>15

25 % for gradert,  
75 % for full

50 %

Tabell 1: 
Uførepensjonsordninger

Tabell 2: 
oversikt	over	kriterier	for	uførepensjon	i	de	ulike	landene

 Danmark avskaffet det medisinsk vilkår i 2003, det vil 
si at sykdom ikke trenger å være tilstede for at en uføre‑
pensjon kan innvilges (tab 2). Isteden bruker saksbehand‑
lerne arbeidsevnemetoden som tar frem individets ressur‑
ser i en systematisk og rettssikker beskrivelse og vurdering 
av arbeidsevnen. Helseforhold er en viktig bestandsdel i 
metoden. 
 Varighetskravet er ulikt definert; fra minst ett år i  
Finland til ”all overskuelig fremtid” i Sverige. Med unntak 
av Storbritannia, er det eksplisitte krav til at rehabilitering 
og attføring skal være prøvd før en varig ytelse kan tilstås. 
I Danmark og Nederland er disse kravene strenge. 
 I Danmark finnes ingen formell grense for hvor mye 

arbeidsevne som må være tapt før uførepensjon kan tilstås 
fordi det medisinske vilkår er avskaffet. Uførepensjon gis 
kun som hel pensjon. I Storbritannia tilstås uførepensjon 
hvis klienten oppnår en viss poengsum på arbeidsevne‑ 
testen WCA.

LAVErE	BESTANd	AV	UførEPENSJoNIS-
teR

Med unntak av i Finland og Norge har bestanden av uføre‑
pensjonister vist en fallende tendens de siste årene (fig 2).   
 I Danmark har det vært en nedgang i andelen uføre‑ 
pensjonister siden 2000. I perioden 1994‑2000 sank ande‑

// Legers oppgaver ved søknad om uførepensjon i fem europeiske land // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010



73

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Danmark 

Finland 

Nederland 

Storbritannia 

Sverige 

Norge 

Figur 2: 
Antall	av	uførestønadsmottakere	per	1000	i	
befolkningen	15–64	år.

Kilde: NAv, DANMARK STATISTIK, PENSIONSSKyDDCENTRALEN, 

STATISTICS NETHERLANDS, DWP, fK, OECD

len uførepensjonister i Finland fra om lag 10 til 8 prosent 
av befolkningen i alderen 16–64 år. Deretter har det vært 
små endringer. Sverige har hatt en markert nedgang i ande‑
len uførepensjonister siden 2005. 
 Den tidligere uføreordningen (WaO) i Nederland blir 
nå faset ut med naturlig avgang til alderspensjon. avgan‑
gen av WaO‑mottakere har vært betydelig større enn 
antallet nye mottakere, delvis fordi den minste uføregra‑
den for å få ytelse er høynet fra 15 til 35 prosent. I tillegg 
er det blitt gjennomført en revurdering av 235 000 WaO‑
pensjonister under 50 år etter innføringen av den nye ord‑
ningen. Omtrent halvparten av disse mistet sine pensjons‑
rettigheter og ble henvist til det ordinære arbeidsmarkedet. 
 antallet personer med uførepensjon i Storbritannia viste 
en synkende tendens frem til innføring av de nye uføre‑
ytelsene i 2008. Deretter har bestanden økt, men bestanden 
inkluderer også nye mottakerne med en tidsbegrenset 
ytelse. En revurdering av ca 1,5 millioner løpende uføre‑
ytelser fra den tidligere uføreordningen starter i oktober 
2010. Disse vil bli innkalt til ny medisinsk vurdering etter 
nye retningslinjer og med bruk av nye tester. Et stort antall 
vil da enten bli erklært arbeidsføre eller få en tidsbegrenset 
ytelse med krav til attføring.

VUrdErINgSProSESSEN

I prosessen for å vurdere om uførepensjon skal gis, inn‑
hentes først nødvendig informasjon om søkeren. Informa‑
sjonen behandles, vurderes og legges til grunn for et ved‑

tak. I Norge og i de fem landene som er sett på her er 
hovedtrekkene de samme, men saksgangen er organisert 
på ulike måter.   
 Det er vanligvis personen selv som søker om uførepen‑
sjon, oftest mot slutten av sykepengeperioden.1 Unntaket 
her er Danmark hvor det oftest er saksbehandleren som tar 
initiativ til en uførepensjonsvurdering når alle rehabilite‑
ringsforsøk er uttømt. Søknaden kompletteres med erklæ‑
ringer fra behandlende lege om helsetilstand, diagnoser og 
tidligere behandling. I Storbritannia får søkerne dessuten 
tilsendt et svært omfattende spørreskjema om medisinske 
undersøkelser, behandlinger, diagnose og egen vurdering 
av fysisk, psykisk, kognitiv funksjonsevne (WCA).

SAkSbehANdLiNg

Saksbehandler er ansvarlig for utredning og behandling av 
søknaden. I Danmark, Finland, Nederland og Storbritan‑
nia er denne saksbehandleren også ansvarlig for vedtaket. 
Norge har her noe av en særstilling fordi vedtaket fattes 
ved en forvaltningsenhet av en annen saksbehandler enn 
den som har forberedt saken ved de lokale Nav‑konto‑
rene. I Sverige er tre ulike tjenestemenn involvert: en saks‑ 
behandler, en foredragsansvarlig som kvalitetssikrer utred‑
ningen og legger frem saken, samt en beslutningstaker.
 I Danmark tar vanligvis saksbehandleren initiativet til 
uførepensjonsbehandling. Dette er siste trinn i en lang 
saksbehandlingsprosess, der arbeidsevnemetoden har blitt 
brukt for å vurdere søkerens arbeidsevne, og for å finne 
løsninger for søkeren i form av tilbakegang til arbeidet. 
Disse løsningene har blitt beskrevet i en handlingsplan og 
er regelmessig fulgt opp av saksbehandleren. Saksbehand‑
leren har analysert samspillet mellom elementene i  
ressursprofilen og omsatt det til en konkret avgjørelse.
 Det spesielle med det finske systemet er at uføresøkna‑
den behandles parallelt i FPa og en arbeidspensjonskasse 
av uavhengige saksbehandlere og leger begge steder. Det 
skjer deretter en samordning av vedtakene. Grunnlaget for 
vedtak er legeerklæringer, der søkerens funksjons‑ og  
inntektsevne er vurdert. For at søknaden skal kunne 
behandles må den vise at diagnostisering, behandling og 
rehabilitering er utført etter gjeldende retningslinjer for 
god medisinsk praksis. Saksbehandleren kan sende søke‑
ren til rehabiliteringssenter for videre utredning når  
behovet for medisinsk eller yrkesrettet rehabilitering er 
uklart. Saksbehandlerne har de siste årene fått en mer  
uavhengig rolle i forhold til legene. 
 I Nederland er vurderingsprosessen spesiell ved at 
sakene behandles av representanter for tre ulike profesjo‑
ner: saksbehandlere, leger og arbeidsmarkedskyndige, der 

1  Denne er ett år i Sverige og Finland, to år i Nederland og 28 uker i  
Storbritannia.
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Oppgaver Danmark Finland Nederland Storbritannia Sverige Norge

Undersøker søkeren Nei Nei Ja Ja Nei Nei

Skjønnsaspekt Mer Mer Mindre Mindre Mer Mer

Hjelpemidler Lite Lite Mange Mange Noen Lite

Oppgaver utenom 
uførevurdering

arbeidsevne‑
vurdering

Rehabili‑terings‑
vurdering

Nei Nei Opplæring, sykefraværs‑
forebygging, teamarbeid

Opplæring, sykefraværs‑
forebygging, teamarbeid

Tabell 3: 
rådgivende	legers	arbeid

2  FML beskriver søkerens muligheter og begrensninger til å utføre arbeid. 
Den omfatter 56 spørsmål i seks funksjonsområder.  Det er definert normal‑ 
verdier for alle aspekter, og det gis opp til fire graderinger av redusert funksjon i  
forhold til normalverdiene.

hver og en har spesifikke arbeidsoppgaver. Legen vurderer 
søkerens funksjonsevne, mens den arbeidsmarkedskyn‑
dige analyserer hvilke inntektsmuligheter vedkommende 
har med denne funksjonsevnen. Uføregraden fastsettes 
med utgangspunkt i inntektsmulighetene. I saksbehandlin‑
gen må det fremkomme at det er gjort tilstrekkelige forsøk 
på tilbakegang til arbeidet, basert på en rapport fra bedrifts‑
legen. Hvis ikke blir saken returnert og sykepengeperio‑
den forlenget slik at den samlet kan bli mer enn to år. Etter 
at saken er behandlet av lege og arbeidsmarkedskyndig, 
kontrollerer saksbehandleren det lovmessige grunnlaget 
og formulerer det endelige vedtaket på basis av legens og 
den arbeidsmarkedskyndiges uttalelser. Noen overprøving 
på annet enn juridiske grunner forekommer ikke.  
 I Storbritannia sjekker saksbehandleren søknaden opp 
mot juridiske og administrative krav. Saksbehandlerens 
vedtak baseres på søkerens besvarelse på WCA, medisinsk 
informasjon om diagnose, behandling, og prognose fra  
allmennlegen og skriftlig rapport og råd fra legene som har 
vurdert arbeidsevnen. I de fleste tilfeller blir disse vurde‑
ringene og rådene fulgt. 

:	SoSIALforSIKrINgENS	EgNE	LEgEr	

Felles for de fem landene og Norge, er at saksbehandleren 
kan rådspørre en lege innenfor sosialforsikringsinstitusjo‑
nen om sakens medisinske sider (se tab 2). I de nordiske 
landene møter de rådgivende legene aldri søkeren. Ut fra 
tilgjengelig dokumentasjon vurderer de om kravene er 
oppfylt. På de britiske øyer og kontinentet skal de i tillegg 
vurdere søkerens funksjons‑ eller arbeidsevne på selvsten‑
dig grunnlag. De rådgivende legene møter her søkerne til 
intervju og undersøkelse, og gir uttalelser basert på egne 
funn og observasjoner (tab 3). Legenes vurdering er i 
større eller mindre grad basert på medisinsk skjønn. De 

kan også, for å understøtte sitt skjønn, bruke standardiserte 
hjelpemidler, slik som retningslinjer, vurderingsskjemaer 
og beslutningsstøtte for sitt arbeid.
 De norske rådgivende legene har en rekke arbeidsopp‑
gaver i tillegg til å gi råd om de medisinske forhold ved 
uføresøknader. De deltar i intern og ekstern opplæring og i 
sykefraværsforebyggende arbeid. Som i de andre nordiske 
landene møter de rådgivende legene i Norge ikke søkerne, 
deres vurderinger baseres i stor grad på et medisinsk 
skjønn, og de bruker lite standardiserte hjelpemidler.
 Selv om det ikke foreligger et medisinsk vilkår i  
Danmark, blir de rådgivende legene i kommunene (lege-
konsulenter) ofte bedt om å vurdere om langvarig og 
arbeidshindrende sykdom foreligger. De blir først og 
fremst involvert i de sakene hvor det er usikkerhet om 
legeuttalelser eller diagnose (ankestyrelsen 2007). Lege‑
konsulentenes råd baserer seg i hovedsak på et medisinsk 
skjønn. De har begrensede oppgaver, og mesteparten av 
vurderingen i en uføresak gjøres av saksbehandlerne.
 I og med at to pensjonskasser behandler søknader om 
uføreytelser i Finland, gjøres den medisinske vurderingen 
av to rådgivende leger (sakkyndige leger) uavhengig av 
hverandre. Da systemet ble innført på 1980‑tallet var 
antallet avvikende vedtak flere hundre per år, men dette 
har gradvis minsket i takt med økende harmonisering. I 
arbeidet bruker de vitenskapelig baserte retningslinjer for 
god medisinsk praksis. Legene bruker ellers ikke spesielle 
verktøy eller standarder, og deres arbeid er i hovedsak 
basert på medisinsk skjønn. Opplysninger om arbeids‑ 
markedet og yrke er ikke velintegrert i prosessen. 
 I Nederland møter UWV-legene søkeren til personlig 
samtale for å vurdere funksjonsevnen. Samtalen gjennom‑
føres etter en halvstrukturert intervjuprotokoll og legen 
noterer søkerens funksjonsevner i henhold til en funk‑
sjonsevneliste ‑ Functionele Mogelijkhedenlijst (FML).2 
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Det beregnes ikke noen ”skårer” ut fra besvarelsen, men 
legene skal omtale de enkelte avvikene fra normalverdier i 
en detaljert rapport. For vedtak om uførhet, kreves det at 
funksjonshemming, aktivitetsbegrensninger og deltakel‑
sesinnskrenking skal kunne ses i sammenheng med hver‑
andre. De skal være forårsaket av sykdom eller lyte og 
være objektivt og medisinsk grunngitt. Objektivitet  
innebærer i denne sammenheng at funnene skal være  
kontrollerbare, reproduserbare og konsistente.3 UWv‑
legene arbeider kun med medisinske vurderinger i  
uførepensjonssaker og har ingen oppgaver under syke‑ 
pengeperioden.
 UWv‑legenes arbeid er godt strukturert og støttet. De 
har til rådighet håndbøker og instrukser for arbeidsproses‑
sen. Det finnes også tilgjengelig et beslutningsverktøy som 
beskriver ulike elementer ved uførhetsvurderingen av 21 
vanlige sykdommer, slik som depresjon og kronisk trett‑
hetssyndrom. Det nedlegges et betydelig arbeid (med 
støtte fra sosialdepartementet og UWv) for å gi legene en 
mer vitenskapelig basis for sine vurderinger. De rådgi‑
vende legene i Nederland fremstår som kvalifiserte og 
lojale i forhold til trygdelovgivningen. Deres rolle er 
begrenset og tydelig. 
 Det spesielle ved det britiske systemet er at vedtaket om 
uføreytelse fattes av en etat underlagt arbeids‑ og pen‑
sjonsdepartementet, mens den medisinske vurderingen 
utføres av uavhengige leger ansatte i en privat bedrift; 
atos Healthcare. vurderingen er avhengig av resultatet på 
arbeidsevnetesten WCA.4 I de fleste tilfeller blir søkeren 
innkalt til samtale og undersøkelse. Legene går gjennom 
søkerens WCA og de medisinske opplysningene fra 
behandlende lege, og gjør deretter en selvstendig bedøm‑
ning av søkerens funksjons‑ og arbeidsevne i henhold til et 
eget skjema. Hvis det foreligger redusert arbeidsevne, skal 
denne kunne forklares ut fra diagnose og de funksjons‑ 
nedsettelser som forekommer. Mye av arbeidet med WCA 
foregår med hjelp av et dataverktøy (LIMa) som behand‑
ler skårene og gir den vitenskapelige grunnen for valg av 
ulike utsagn. Det er utarbeidet en omfattende instruks for 
de vurderende legene til fortolkning av WCA, til å lede 
samtalen med søkeren og til å forstå sin egen rolle som 
vurderer, ikke behandler, av søkerens funksjons‑ og 
arbeidsevne. 
 Selve arbeidet med uførhetsvurderingen utføres altså av 

3  Det nederlandske objektivitetsbegrepet avviker fra det norske (Solli 2005) og 
virker sannsynligvis begrensende på tilståelsen av uførepensjon. 

4   WCA ble introdusert i oktober 2008 og erstattet Personal Capability Assess‑
ment (PCA), som hadde vært i bruk siden 1995. WCA inneholder 21 funk‑
sjonsområder, 11 fysiske og 10 psykiske, hver med 3‑7 utsagn om aktiviteter på 
ulike nivåer. For hvert område skal legene vurdere hvilket utsagn som er mest 
korrekt. De ulike utsagnene gis mellom 0‑15 poeng, og basert på den totale 
poengsummen avgjøres om arbeidsuførheten er så nedsatt at ervervsarbeid ikke 
kan forventes på kort eller lang sikt.

et korps av ”uførhetsspesialister”. Det britiske systemet 
har en uttalt forankring i vitenskap og bruk av faste  
kriterier og skjemaer. Det er, i likhet med det  
nederlandske, en tydelig lojalitet ovenfor retningslinjer. 
Det baserer seg på uavhengighet og på lik behandling. 
 I Sverige skal de forsikringsmedisinske rådgiverne  
fortrinnsvis brukes i komplekse og vanskelige saker og i 
aktivt samarbeid i nasjonale og lokale forsikringssentra. 
Deres oppgaver er dermed endret fra å være uavhengige 
og sakkyndige til å medvirke i teamarbeid (Gårdestig 
2009). Mesteparten av deres arbeidstid er avsatt til  
utdanning av aktører i helsetjenesten og til sykefraværs‑ 
arbeid. I uføresaker er deres oppgaver knyttet til enkelt‑
saksbehandling og til generell veiledning og opplæring. 
Denne veiledningen foregår ved de lokale kontorene i 
grupper med saksbehandlere og baseres på drøftelser av 
konkrete, anonymiserte saker. I enkeltsaker gir de sine 
uttalelser etter en mal. Ellers har de få formaliserte verktøy 
til rådighet. Det legges stor vekt på retningslinjer og 
beslutningsverktøy.

SAmHANdLINg	mEd	HELSETJENESTEN	

I Norge har allmennlegene mange og omfattende trygde‑
medisinske oppgaver. De skriver ut sykmeldinger for sine 
pasienter, og sender inn legeerklæringer ved søknad om 
arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. I disse erklæ‑
ringene etterspørres opplysninger om søkerens sykdom, 
hvilken behandling som er gjennomført, prognose, funk‑
sjonsevne, og hvorvidt den nedsatte arbeidsevnen beror på 
sykdom. allmennlegene er de viktigste leverandørene av 
de medisinske opplysningene som legges til grunn ved 
behandlingen av uførepensjonssøknader.  
 Selv om det medisinske inngangsvilkåret for uføre‑ 
pensjon er avskaffet i Danmark, så tillegges fortsatt helse‑
faktorer stor vekt i 98 prosent av sakene (ankestyrelsen 
2009). allmennlegene har ansvaret for å skrive  
sykmelding hvis det kreves av arbeidsgiver eller arbeids‑ 
taker. ved langvarig uførhet skal allmennlegene foreta en 
individuell vurdering av helseforholdenes betydning for 
klientens funksjonsevne og utviklings‑ og behandlings‑ 
muligheter. De skal være i dialog med klient og saks‑ 
behandler om funksjonsbegrensninger, skånebehov,  
lidelsens varighet m.m. De har således en rolle i  
forbindelse med beskrivelse, avklaring og utvikling av 
arbeidsevnen. De skal imidlertid  ikke uttale seg om  
pasientens eventuelle rett til ytelser. allmennlegene har 
vært sett på som et problem fordi de agerer som pasientens 
advokat og ofte foreslår sykmelding i stedet for tilbake‑
gang til arbeidet. I Danmark gjennomføres det derfor et 
utdanningsprogram for allmennlegene. Det er også  
utformet nye retningslinjer for legeerklæringer, der syk‑
meldende lege skal angi pasientens evne til å gå tilbake til 
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sitt arbeid helt eller delvis, eller muligheten for å kunne ta 
andre arbeidsoppgaver. 
 Bedriftslegene har ingen oppgaver ved uførepensjoner. 
Saksbehandleren kan be spesialister om å utrede hvilke 
konsekvenser sykdommen har for arbeidsevnen. Lege‑ 
spesialistenes oppgave er da rettet mot spesifikke  
helseproblemer, å stille diagnoser, samt å iverksette og 
følge opp behandling. De har en særskilt rolle i forhold til 
beskrivelse og avklaring av arbeidsevnen.
 I Finland skriver allmennlegene sykmeldinger, og det er 
også deres oppgave å skrive erklæringer som basis for den 
medisinske vurderingen i pensjonskassene. Disse lege‑ 
erklæringene har vært kritisert på grunn av varierende  
kvalitet. I tillegg er det et problem at erklæringer kan skri‑
ves av enhver lege, ikke bare behandlende lege, og dette 
har ført til omfattende ”legeshopping”. I dagens situasjon 
avgjøres derfor 80 prosent av sakene på bakgrunn av 
erklæringer fra spesialister.   
 Finske arbeidstakere har en godt utbygd bedriftshelse‑
tjeneste som delvis løser samme oppgaver som den 
behandlende helsetjenesten. Bedriftsleger skriver ofte 
legeerklæringer i forbindelse med søknader om  
invalidepensjon. FPa og arbeidspensjonskassene kan 
bruke medisinske spesialister eller rehabiliteringssentra til 
ekspertuttalelser i mer kompliserte saker. Tverrfaglige 
team brukes for både medisinsk og arbeidsrettet rehabilite‑
ring og arbeidsevnevurderinger. Medisinske spesialister, 
særlig i rehabilitering, har en viktig rolle i Finland.
 I motsetning til norske allmennleger, som har  
omfattende trygdemedisinske arbeidsoppgaver, har de 
nederlandske allmennlegene alltid hatt svært begrensede 
oppgaver i forbindelse med søknader om uførepensjon. 
allmennlegene har kun ansvar for medisinsk behandling, 
mens sykmeldinger og rehabilitering er bedriftslegenes 
ansvar. I uføresaker kan UWv be allmennlegene om  
opplysninger om søkerens sykdom, medisinske funksjons‑
hinder og den medisinske behandlingen, men denne  
informasjonen kan bare gis med pasientens skriftlige og 
informerte samtykke. allmennlegene kan ikke uttale seg 
om pasientens arbeids‑ eller inntektsevne. 
 De finske bedriftslegene har en sentral og avgjørende 
rolle under de første 24 månedene av sykdomsforløpet. De  
skriver sykmeldinger på basis av egne undersøkelser av 
pasienten, og henviser ved behov for rehabilitering,  
attføring og utredning av arbeidsmuligheter. Det har vokst 
frem en rekke private rehabiliteringsinstitusjoner som 
møter dette behovet. Bedriftslegene har også ansvaret for 
å skrive rapport om hvilke rehabiliteringsforsøk som er 
gjort, og om søkeren er i stand til å utføre lønnet arbeid når 
det søkes om uføreytelse. 
 allmennlegene i Storbritannia er lite fremtredende ved 
uførepensjonering. Når det søkes om uføreytelser, kan de 
bli bedt om en utvidet erklæring om uførhet og medisinsk 

tilstand på oppfordring fra saksbehandleren i DWP eller 
fra den som gjør den medisinske vurderingen ved atos 
Healthcare. Når saken er under behandling blir allmennle‑
gen i liten grad spurt om ytterligere medisinske opplysnin‑
ger. Kvaliteten på informasjon fra allmennlegen har lenge 
vært ansett å være svak. Bedriftslegetjenesten er svakt 
utbygget i Storbritannia,og har ingen oppgaver knyttet til 
søknaden om uføreytelser.
 I Sverige er allmennlegene Försäkringskassans viktigste 
samarbeidspartner. De sykmelder under sykepenge‑ 
perioden. Når klientene søker om uførepensjon, skriver de 
en legeerklæring om helsetilstanden,  Läkarutlåtande om 
hälsotilstånd, der de gjør rede for diagnose, prognose, 
funksjonsbegrensninger og hvordan disse påvirker arbeids‑
evnen. I praksis foreslår de også gjerne en uføregrad , selv 
om det ikke ligger til deres oppgaver. 
 Bedriftsleger kan ha rollen som behandlende leger for 
bedriftens arbeidstakere. De skriver da erklæringer på lik 
linje med allmennlegene. Försäkringskassan kan kreve at 
bedriftshelsetjenesten legger frem resultat av de innsatser 
som er gjort for å rehabilitere sykmeldte arbeidstakere. En 
betydelig del, 40 prosent, av sykmeldingene kommer fra 
spesialister. Disse kan også bli bedt om mer omfattende 
utredninger av søkernes helsetilstand.
 Den betydelige kompetansen som finnes i helsesektoren 
søkes ivaretatt ved å sertifisere interesserte primærleger og 
poliklinikker til å gjøre vurderinger på oppdrag av Försä‑
kringskassan. I de siste årene er det utdannet et korps av ca 
400 privatpraktiserende allmennleger og bedriftsleger til å 
skrive Särskilt läkarutlåtande (SLU) når den vanlige lege‑
erklæringen ikke anses som tilstrekkelig for å belyse klien‑
tens arbeidsevne. SLU kan ikke skrives for egne pasienter. 
Erklæringen er basert på et omfattende strukturert intervju, 
med et eget rapporteringsskjema. Det skrives rundt 11 000 
SLU per år og hensikten er at flere SLU skal benyttes. For-
dypet SLU gjøres ved spesialistsentra eller sykehusenes 
poliklinikker og har en tverrfaglig tilnærming. Utrednin‑
gen går over flere dager og munner ut i en omfattende rap‑
port over individets funksjons‑ og arbeidsevne. Omfanget 
er på 4 000 utredninger per år. Försäkringskassan har fått i 
oppdrag å videreutvikle flere vitenskapelige prosesser, 
metoder og skjema for vurdering av arbeidsevne både ved 
sykefravær og uførepensjon som en fortsettelse av Arbets-
förmågeutredningen (SOU 2009).

ANSvARSfoRdeLiNg meLLom 
SoSIALforSIKrINgSINSTITUSJoN	og	
HELSETJENESTE
Som i Norge er behandlende lege i de andre landene 
hovedleverandører av medisinske opplysninger. Landene 
skiller seg en del fra hverandre med hensyn til hva den 
medisinske informasjonen skal inneholde, men erfarin‑
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gene viser at det uansett er avgjørende å være presis og 
nøyaktig i bestillingen. Å kun be om ”medisinske opplys‑
ninger” er utilstrekkelig. Mye arbeid må legges i utformin‑
gen av blanketter og legeerklæringer for å få inn den 
ønskede informasjonen. 
 Selv om dette blir gjort, kan dårlig kvalitet på legeer‑
klæringer fortsatt være et problem. alle landene har derfor 
satset på videreutdanning, kursopplæring og retningslinjer 
for primærlegene i trygdemedisinske spørsmål. For all‑
mennlegene er opplæring i forskjellen mellom vurdering 
av funksjonsevne og arbeidsevne spesielt viktig. I de 
undersøkte landene ber man behandlende lege om funk‑
sjonsopplysninger (dvs. sykdommens konsekvenser på 
hva klienten klarer å gjøre generelt sett), mens vurdering 
av arbeidsevnen overlates til sosialforsikringen. Norge har 
tidligere vært ett unntak, i og med at allmennlegen også 
uttaler seg om arbeidsevnen. Hvis uførepensjonsutvalgets 
innstilling tas til følge, vil det her bli en endring, og 
arbeidsevnevurderingen vil utelukkende bli foretatt i Nav.
 Sosialforsikringsinstitusjonens hovedoppgaver er å 
bestemme graden av tapt arbeidsevne, fastsette om syk‑
dom er årsak til den nedsatte arbeidsevnen, og vurdere om 
rehabilitering er tilstrekkelig forsøkt. I de nordiske lan‑
dene baserer man seg da på legeerklæringer og annen 
dokumentasjon, mens man i andre europeiske land lar spe‑
sielt utpekte leger undersøke klienten for å fastsette uføre‑
grad og sammenhengen mellom sykdom og tap av arbeids‑
evne. En slik uavhengig granskning, i tillegg til 
opplysninger fra primærlegen, kan ha som fordel at den 
sikrer mer lik behandling av søkerne, samtidig som det er 
enklere å begrense tilgangen av nye stønadsmottakere. 
Ulempen med en slik granskning er at den er tidkrevende, 
og det virker som om Nederland og Storbritannia i liten 
grad kan benytte disse legene til sykefraværsforebyggende 
eller rehabiliterende arbeid.

eR behANdLeNde LegeS oppLySNiNgeR 
TIL	å	SToLE	På?	

Felles for sosialforsikringsinstitusjonene i de fem landene 
er en kritisk holdning til erklæringene fra allmennlegene. 
Det hevdes ofte at allmennlegene i for stor grad er pasien‑
tenes advokater, dermed underforstått at opplysningene 
fremstiller pasientenes problemer som større og mer medi‑
sinske enn de egentlig er. Dette er den samme diskusjonen 
som er ført i Norge. En tenkbar årsak er at uførepensjon 
ofte er endestasjonen for en lang og tung prosess, der 
legens behandlingsforsøk for å kurere lidelsen ikke har 
ført frem, og der en god trygd kan være det siste gode som 
legen kan yte overfor sin pasient (Boer 2008). 
 Behandlende leges opplysninger kontrolleres derfor 
nøye, og sosialforsikringsinstitusjonen gjør internt en vur‑
dering av om det medisinske grunnlaget er godt nok for en 

uføreytelse. En bedre kontroll av allmennlegenes arbeid i 
uføresaker, sammen med forbedrete erklæringer og fordy‑
pet videreutdanning, kan på sikt påvirke kvaliteten, omfan‑
get og upartiskheten i allmennlegenes erklæringer. all‑
mennlegenes kompetanse er ikke godt nok utnyttet i noen 
av de landene det her er sett på. Den svenske sertifiserin‑
gen av interesserte primærleger for mer omfattende erklæ‑
ringer (SLU) er et forsøk på å utnytte denne kompetansen 
bedre.

ANSvARSfoRdeLiNg meLLom SAkSbe-
HANdLEr,	rådgIVENdE	LEgE	og	ANdrE	
SAkkyNdige 
Et felles trekk mellom landene er at saksbehandlerne har 
fått en friere og mer selvstendig rolle med et større profe‑
sjonelt ansvar. Denne utviklingen, som har gått parallelt 
med en økende grad av skjønnsutøvelse (Mabbet 2002) og 
en mer individualisert tilnærming til klientene, har nådd 
lengst i Norden. OECD har påpekt at en individuell tilnær‑
ming stiller store krav til portvaktene i ordningen, både 
den medisinske portvaktrollen og sosialforsikringssyste‑
mets portvaktrolle (OECD 2009). En mer individualisert 
tilnærming stiller også høyere kompetansekrav til saksbe‑
handlerne. Det vil bli mer tidkrevende å bistå og følge opp 
hver enkelt bruker, noe som vil medføre et behov for flere 
og bedre kvalifiserte saksbehandlere.
 I det danske systemet er kommunene tillagt ansvaret 
som uførepensjonsordningens portvakt. Det har vært rettet 
kritikk mot kommunene fordi de mangler arbeidsmedi‑
sinsk, psykologisk og ergonomisk kompetanse og fordi de 
ikke samarbeider med arbeidsgiverne (Försäkringskassan 
2008; OECD 2009). Den nederlandske ansvarsfordelingen 
mellom saksbehandler, UWv‑lege og arbeidsmarkeds‑ 
kyndig er tiltalende fordi den i større grad utnytter den  
profesjonelle kompetansen hos de ulike aktørene.

RådgiveNde LegeRS oppgAveR

I uførepensjonssaker har rådgivende leger i nordiske land 
en kontrollfunksjon, mens de i Nederland og Storbritannia 
gjennomfører egne medisinske undersøkelser og inter‑
vjuer. Særlig i Sverige og Danmark blir de rådgivende 
legenes medisinske kompetanse i liten grad brukt innenfor 
uføreordningen. Deres arbeid har derfor, i likhet med i 
Norge, blitt mer omfattende på andre felter, slik som å 
være brobyggere mellom helsetjenesten og Nav og å 
medvirke i gruppeundervisning og teamarbeid. 
 I uførepensjonssaker skal de rådgivende legene vurdere 
de medisinske opplysningene, det medisinske vilkår, reha‑
biliteringsbehovet, prognosen for arbeidsevne og grad av 
uførhet. Disse sentrale oppgavene løses på ulike måter. 
Nederland utmerker seg spesielt med en veletablert og 
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kvalitetssikrende tilnærming, mens kvalitet og rettsikker‑
het nødvendigvis er mer usikkert i land med en mer 
skjønnsbasert arbeidsmåte uten fastlagde retningslinjer og 
kriterier. Det siste gjelder i første rekke de nordiske  
landene, inklusive Norge. 
 avskaffelsen av det medisinske vilkår i Danmark har 
ført til en sterkere vektlegging av funksjons‑ og arbeids‑
evne i vurderingen av varig uførestønad, og har medvirket 
til et sterkere fokus på arbeidsretting og rehabilitering. 
Lovendringen har imidlertid ikke endret selve uførevurde‑
ringen, der helseproblemer fortsatt er et grunnleggende 
element i tilståelsen av uførepensjon.

Er	KVALITETEN	god	NoK?

av landene det er sett på, er det Nederland som har arbei‑
det lengst med å bedre kvaliteten på uførepensjonsvedta‑
kene. UWV engasjerer flere profesjoner som sammen står 
bak det enkelte vedtak. Det er en generell oppfatning at 
bruken av et tverrfaglig team i vurderingen leder til bedre 
kvalitet i behandlingen av uføresøknadene. Nederland har 
utviklet et omfattende utdanningsprogram, og har arbeidet 
frem en rekke skjemaer og metoder som støtter de ulike 
profesjonenes arbeid. Legene som gjør arbeidsevnevurde‑
ring har støtte i interkollegiale diskusjoner. at vurderingen 
gjøres i henhold til lovforskrifter kontrolleres av UWv. 
Legenes faglige arbeid blir kontrollert av medisinske råd‑
givere, blant annet ved en gjennomgang av et utvalg saker. 
For ansettelse kreves fire års spesialistutdanning i forsi‑
kringsmedisin og i tillegg anses videreutdanning av legene 
som viktig. Det finns dog svakheter. Det har vært kritisert 
at rapportene fra UWv‑legene ikke alltid er tilstrekkelige 
for å kunne fatte vedtak. Den omfattende skriftlige  
kommunikasjonen mellom ulike fagpersoner med ulik 
bakgrunn tar også tid og øker risikoen for misforståelser.
 I sammenligning med Nederland gjøres det i andre land, 
inklusive Norge, betydelig mindre for å sikre at legenes 
arbeid fører til at rett ytelse gis til rett person. allikevel er 
det enkelte elementer som kan være interessante for nor‑
ske forhold. I det britiske systemet legges det stor vekt på 
at legene som vurderer uførhet må være uavhengige. Dette 
sikrer en upartisk, men ikke nødvendigvis rettferdig, 
behandling. I Sverige har Försäkringskassan rettet en stor 
innsats mot allmennlegene som sykmeldere og som pre‑
missleverandører for uførepensjon. Tydelige retningslinjer 
er tatt i bruk. Det er blitt lagt større vekt på kompetanse‑
oppbygging både for behandlende leger i forsikringsmedi‑
sinske spørsmål og for forsikringsmedisinske rådgivere. 
Det har også vært en spesiell styrking av den akademiske 
utdanningen gjennom opprettelse av forsikringsmedisin‑
ske professorstillinger og masterutdanning i forsikrings‑
medisin. 

hvA eR iNteReSSANt foR NoRSke foR-
HoLd?

Med utgangspunkt i uførepensjonsutvalgets innstilling, er 
det noen premisser som har betydning for hvordan legenes 
oppgaver ved søknader om uførepensjon skal se ut i Norge 
i fremtiden: 
• Antallet uførepensjonister skal begrenses
• Den medisinske tildelingsgrunnen skal beholdes
•  Sykdom skal nedtones, og det skal legges større vekt på 

funksjonsevne
•  Tidlig rehabiliteringsinnsats skal motvirke uførepensjo‑

nering
•  Legenes rolle skal tydeliggjøres, og krav til upartiskhet 

og kontroll skal skjerpes

Disse premissene har, med enkelte unntak, også vært 
rådende for ulike nye tilnærminger og forsøk i de fem lan‑
dene det her er sett på, og kan antyde modeller og ideer til 
endringer i norske legers oppgaver og rolle i uførepen‑
sjonssaker. 
 Forsøkene på å begrense antallet uførepensjonister har 
vært fremgangsrike i Nederland og Sverige, med en tyde‑
lig nedgang i antallet nye uførepensjonister. Det neder‑
landske systemet har åpenbart fungert restriktivt. Det har 
vært omfattende og kontinuerlige reformer i den neder‑
landske uføreordningen siden 1995. Noe av den samme 
tilnærmingen kan ses i Sverige etter 2004, med omfattende 
endringer i lovgivning, stønadsformer, internt arbeid i 
Försäkringskassan og bruk av helsetjenesten. Det er ikke 
sannsynlig at legenes arbeid, isolert sett, har hatt betyd‑
ning for nedgangen i uføreratene, men heller at dette har 
vært en viktig brikke i et omfattende og helhetlig reform‑
arbeid. 
 Danmark har også hatt svært omfattende reformer, med 
innføringen av den nye arbeidsevnemetoden for saksbe‑
handlerne. Allikevel kan det virke som om flere elementer 
i det danske systemet har vært underprioritert, slik som 
oppbygging av kompetanse og utvikling av samarbeidet 
mellom arbeidsgiverne og helsesektoren. Denne mangelen 
på helhetlighet kan muligens ha medvirket til at utviklin‑
gen i Danmark har vært mindre vellykket enn i Nederland. 
Noe av det samme kan sies om Storbritannia, men der er 
utviklingen mer usikker fordi uførepensjonsordningene i 
realiteten er blitt utvidet. 
 Tildelingen av uførepensjon skal fortsatt være basert på 
et medisinsk vilkår. I Finland, Nederland, Storbritannia og 
Sverige har det betydd at legens rolle fortsatt er helt  
sentral. Medisinske opplysninger må innhentes, og sosial‑
forsikringsinstitusjonen må kontrollere riktigheten av de 
opplysninger som gis. Også for dette arbeidet er det  
nødvendig med medisinsk kompetanse. Det er interessant 
at Danmark, til tross for avskaffelsen av det medisinske 
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vilkåret, i praksis fortsatt vurderer helsetilstanden til søke‑
ren i nesten samtlige søknader om uførepensjon. 
 Selv om det medisinske vilkåret fortsatt skal gjelde, er 
det ønskelig med en sterkere betoning av søkerens funk‑
sjons‑ og arbeidsevne, og mindre vektlegging av de 
begrensninger som sykdommen og helseproblemene med‑
fører. Den danske modellen er interessant for norske for‑
hold på grunn av de store likhetene mellom de to landenes 
metode for arbeidsevnevurdering. Det danske velferds‑ 
systemet ligner den norske i den sterke vektleggingen av 
skjønnsutøvelse i saksbehandling. Det er også en meget 
sterk vektlegging av arbeid og aktivisering. 
 I de siste årene har man i landene som her er studert, lagt 
økt vekt på søkerens funksjons‑ og arbeidsevne ved 
behandlingen av uføresøknaden. Denne vurderingen er i 
varierende grad formalisert i skjema for å øke rettsikker‑
het, etterprøvbarhet og effektivitet. Nederland og  
Storbritannia har lang erfaring med slike skjemaer, og 
dette er i løpet av de siste par årene også blitt innført i  
Sverige i form av SLU. 
 Tidlig rehabiliteringsinnsats for å motvirke en uføre‑ 
pensjonering er fellestrekk, med unntak av Storbritannia. I 
Finland har rehabiliteringsinstitusjonene lange tradisjoner, 
først og fremst med et medisinsk tilsnitt. Å bygge opp en 
tilsvarende kunnskap og organisering i Norge ville være 
en svært omfattende oppgave, sannsynligvis med skuf‑
fende resultat. Nederland på den annen side har de siste 10 
årene vektlagt mer arbeidsrettet rehabilitering i regi av 
bedriftshelsetjenesten, og stiller svært strenge krav til 
gjennomført rehabilitering før uførepensjon kan tilstås. 
Med innføringen av arbeidsevnemetoden har man i Dan‑
mark også skiftet fokus fra passive ytelser til mer arbeids‑
rettede tiltak. Som modeller ville de to sist nevnte landene 
være interessante for norske forhold. 
 En tydeliggjøring av legenes rolle og økte krav til kvali‑
tet og upartiskhet er felles elementer i de fem landene, men 
også her er det åpenbare forskjeller i gjennomføring. I 
Nederland og Storbritannia har legenes bruk av etterprøv‑
bare kriterier, skjemaer og vektlegging av vitenskapelig 
baserte retningslinjer stor betydning. Også i Sverige har 
det i de siste årene blitt lagt større vekt på retningslinjer, og 
det er en økt bruk av uavhengige primærleger og polikli‑
nikker for å innhente vurderinger som ikke farges av at 
legen også har behandlingsansvar for søkeren. Denne 
modellen kan være svært interessant for norske forhold, da 
den antagelig vil være rimelig enkel å prøve ut, samtidig 
som kostnadene er begrensede.
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Inntektsutvikling	for	enslige	forsørgere	
med	overgangsstønad
AV Atle f. BJørNStAd

SAmmeNdRAg

Vi finner at mottakere av overgangsstønad har hatt en positiv inntektsutvikling i perioden 1998–2008. Andelen mottakere 
med pensjonsgivende inntekt har økt, samtidig som inntektene også i snitt er blitt høyere gjennom perioden. Mottakere 
som hadde avgang fra ytelsen i siste delen av perioden har nådd et høyere inntektsnivå etter to år enn mottakerne som 
hadde avgang tidligere i perioden. Tilstanden på arbeidsmarkedet har avgjørende betydning for inntektsutviklingen i 
årene etter avgang fra ytelsen.  
 Ikke overraskende finner vi at økningen av maksimalytelsen for overgangsstønad har bidratt til at en større andel av 
mottakerne hadde disponible inntekter som lå over lavinntektsgrensene. Avhengig av antall barn i husholdningen og valg 
av skala for mål på lavinntekt (OECD- eller EUs mål), ble andelen overgangsstønadsmottakere med inntekter under 
lavinntektsgrensene redusert med opptil 5 prosentpoeng.  

iNNLedNiNg
vi har i en tidligere artikkel sett på mottakere av  
overgangsstønad og overgang til arbeid (Bjørnstad 2009). 
Mottakere av overgangsstønad har til dels lav yrkes‑ 
tilknyting og dermed lav arbeidsinntekt.
 Et av hovedfunnene til SSBs levekårsundersøkelse fra 
2008, som er basert på inntektsåret 2006, er at det er tre 
ganger så høy sannsynlighet for å være i en lavinntekts‑ 
familie for et barn i en aleneforsørgerhusholdning enn et 
barn i en husholdning med to forsørgere.  
 vi ønsker i artikkelen å undersøke utviklingen i  
pensjonsgivendeinntekt for mottakere av overgangsstønad 
i perioden 1998 – 2008. vi ser også på utviklingen i  
inntekten for mottakere av overgangsstønad sammenlignet 
med andre grupper av enslige forsørgere. videre ser vi på 
hvordan utviklingen i inntekt er i tiden etter at de har 
avgang fra overgangsstønad, samt på inntektsutviklingen 
avhengig av om mottakeren hadde inntekt i avgangsåret 
eller ikke.  
 Til slutt undersøkes effekten av økningen i maksimal‑ 
ytelse for overgangsstønad, først fra 1,85 til 1,97G fra 1. 
mai 2008, og videre ser vi på økningen til 2G fra 1. mai 
2010. G er folketrygdens grunnbeløp og justeres 1. mai 
hvert år. G var fra 1. mai 2008 på 70 258 kroner. Økningen 
i maksimalytelsen, og økningen i minimumsytelsen for 
andre folketrygdytelser, var en del av regjeringens politikk 
for fattigdomsbekjempelse (Soria Moria‑erklæringen). vi 
undersøker effekten av økt maksimalytelse i forhold til 
relative fattigdomsmål.
 Overgangsstønad er en folketrygdytelse som er ment å 
gi en midlertidig inntektssikring for enslige forsørgere 

samtidig som mottakeren skal kvalifisere seg for arbeids‑
markedet. Overgangsstønad gis i inntil 3 år, med mulighet 
for forlengelse i 2 år som følge av utdanning. Fra  
mottakerens yngste barn fyller 3 år er det krav om aktivitet 
i form av arbeid eller utdanning på minimum halvtid. 
 antall mottakere av overgangstønad varierer med  
tilstanden på arbeidsmarkedet, og en økning i arbeids‑ 
ledigheten medfører en økning i antall mottakere av  
overgangsstønad med et tidsetterslep. De senere årene har 
antall mottakere beveget seg mellom 20 000 og 25 000.
 Endringer i regelverket fra 1998 (med full effekt fra 
2001) innebar kortere stønadsperiode og en vesentlig 
reduksjon i antall mottakere. Reformen er antatt å ha 
bedret incentivene for å komme i arbeid.

INNTEKTSUTVIKLINg	for	moTTAKErE	AV	
oVErgANgSSTøNAd	(1998	–	2008)

Bakgrunn:	Utviklingen	i	antall	mottakere	av	
enslig	forsørger	ytelser

Figur 1 viser utviklingen i antall mottakere av overgangs‑
stønad og stønad til barnetilsyn som begge er en folke‑
trygdytelse, samt antall mottakere av utvidet barnetrygd, 
som sorterer under barnetrygdloven. antallet mottakere 
med utvidet barnetrygd kan sies å utgjøre hele gruppen av 
enslige forsørgere med barn under 18 år. Overgangsstønad 
til personer med aleneomsorg for barn gis i inntil 3 år, med 
mulighet for forlengelse med 2 år som følge av utdanning. 
Regelverket ble strammet inn i 1998, og maks stønads‑ 
periode ble betraktelig kortere enn tidligere. Endringen 
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fikk full effekt fra 2001, og forklarer nedgangen i antall 
mottakere fra 1998 til 2001. antall mottakere har siden 
2001 variert med tilstanden på arbeidsmarkedet, hvor en 
økning i arbeidsledigheten har medført en økning i antall 
mottakere av overgangstønad med et visst tidsetterslep. 
Stønad til barnetilsyn gis til enslige forsørgere med en  
inntekt opp til 6G, og dekker 64 prosent av dokumenterte 
utgifter til barnetilsyn. antall mottakere av stønad til  
barnetilsyn har vist en fallende tendens i hele perioden. 
Noe av nedgangen kan tilskrives at en større andel enslige 
forsørgere når inntektstaket på 6G. Ordningen med utvidet 
barnetrygd gir enslige forsørgere rett til barnetrygd for ett 
barn mer enn hva mottakeren faktisk har. Utvidet barne‑
trygd gis for barn fra 0 til 17 år, og gis uavhengig av mot‑
takers inntekt. antall mottakere av utvidet barnetrygd økte 
hver år fra 1998 til 2005, for så falle i årene 2006 til 2008. 
antall mottakere bestemmes av antall samlivsbrudd og 
antall tilfeller hvor en av foreldrene har aleneomsorg for 
barnet fra fødsel.

gunstig	inntektsutvikling	for	mottakere	av	 
ytelser	til	enslig	forsørgere
Figur 2 viser nivå og utvikling i gjennomsnittlig pensjons‑
givende inntekt for mottakere av ulike ytelser for enslige 
forsørgere, dvs. mottakere av overgangsstønad, stønad til 
barnetilsyn og utvidet barnetrygd, sammenlignet med alle 
som har pensjonsgivende inntekt i perioden 1998 til 2008. 
alle mottakere av overgangsstønad og/eller stønad til  
barnetilsyn mottar i tillegg utvidet barnetrygd. I den  
gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekten for mottakere 
av utvidet barnetrygd er mottakere av overgangsstønad 
utelatt. 

data 
I analysen er data fra inntektsregisteret for perioden 
1998 – 2008 benyttet. Inntektsregisteret inneholder  
variabelen pensjonsgivende inntekt som er benyttet i 
analysen. I denne variabelen inngår summen av lønns‑
inntekt og eventuelle ytelser fra folketrygden som har 
gitt pensjonsopptjening. Ytelsene som i 2008 ga  
pensjonsopptjening var sykepenger, foreldrepenger, 
dagpenger ved arbeidsledighet, rehabiliteringspenger, 
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Over‑
gangsstønad er ikke en del av den pensjonsgivende inn‑
tekten. Mottakere av overgangsstønad og opplysninger 
om disse er hentet fra registeret for enslige forsørgere. 
Derfra er også beløp for stønad til barnetilsyn hentet. 
Opplysninger om barnetrygd er hentet fra barnetrygd‑ 
registeret, kontantstøtteopplysninger fra kontantstøtte‑ 
registeret og bidragsbeløp fra bidragsregisteret.  
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Figur 1: 
Antall	mottakere	overgangsstønad,	stønad	til	 
barnetilsyn	og	utvidet	barnetrygd	1998	–	2008.	 
I	gjennomsnitt	pr.	måned.	

Figur 2: 
Utviklingen	i	pensjonsgivende	inntekt	målt	i	g	for	
ulike	grupper	av	mottakere	av	ytelser	til	enslige	
forsørgere,	samt	alle	med	pensjonsgivende	inntekt.	
1998–2008.

Kilde: NAv Kilde: NAv

 Siden 2001 har mottakere av utvidet barnetrygd hatt en 
gunstigere inntektsutvikling enn alle med pensjonsgivende 
inntekt sett under ett. Dette kan trolig forklares med et 
gjennomgående gunstig arbeidsmarked og økt yrkestil‑
knytning. Siden 2001 har gjennomsnittlig pensjonsgi‑
vende inntekt for denne gruppen økt fra 4,8 til 5,2G. Det er 
ingen begrensninger på inntekt for mottakere av utvidet 
barnetrygd, som gis inntil barnet fyller 18 år. For motta‑
kere av stønad til barnetilsyn og overgangsstønad er det et  
inntektstak, og mottakerens yngste barn er sjelden over 10 
år. andelen menn som mottar utvidet barnetrygd har økt 
de senere årene, og dette har bidratt til at gjennomsnittlig 
pensjonsgivende inntekt har økt for denne gruppen. 
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 Mottakere av overgangsstønad har ulik grad av yrkes‑ 
tilknyting, og så lenge det yngste barnet ikke har fylt tre år 
er det ikke noe krav om at mottaker skal være i aktivitet i 
form av utdanning eller arbeid. Fallet i gjennomsnittlig 
pensjonsgivende inntekt fra 2000 til 2001 kan sees i sam‑
menheng med at regelverksendringene fra 1998 fikk full 
effekt fra 2001. Siden 2001 har mottakere av overgangs‑
stønad hatt en gunstig inntektsutvikling, og relativt sett en 
vesentlig bedre inntektsutviking enn de som kun mottar 
utvidet barnetrygd og/eller stønad til barnetilsyn. Den 
gjennomsnittlige inntekten har økt fra 2,2 til 2,8G, som fra 
1. mai 2008 tilsvarer i underkant av 200 000 kr. Inntekts‑
utviklingen for mottakere av overgangsstønad må sees i 
sammenheng med et gjenomgående godt arbeidsmarked i 
perioden. Det gode arbeidsmarkedet har gjort sitt til at 
mottakere av overgangsstønad i større grad har tilfredsstilt 
aktivitetskravet gjennom arbeid i stedet for utdanning. 
Mange har også trolig hatt mulighet til å øke stillings‑ 
andelen. Den økte maksimalytelsen fra 1. mai 2008  
innebar samtidig at nivået for inntekt hvor overgangs‑ 
stønaden blir fullt ut avkortet økte fra 5,13 til 5,43G. Dette 
kan potensielt medføre at flere aleneforsørgere med  
relativt høy inntekt vil kunne være mottakere av  
overgangsstønad. Noe av denne effekten vil kunne være 
med å forklare økningen i inntekt for mottakere av  
overgangsstønad fra 2007 til 2008, men trolig vil effekten 
av dette først gjøre seg gjeldende i særlig grad fra 2009.
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Figur 3: 
Andelen	mottakere	av	overgangsstønad	med	 
pensjonsgivende	inntekt.

Figur 4: 
fordelingen	på	ulike	inntektsnivåer	for	mottakere	
av	overgangsstønad	med	inntekt.

Kilde: NAv Kilde: NAv

Andelen	mottakere	av	overgangsstønad	med	
inntekt	har	økt

Figur 3 viser andelen mottakere som samtidig med over‑
gangstønad hadde pensjonsgivende inntekt. all inntekt 
over én krone er inkludert. Andelen som hadde pensjons‑
givende inntekt falt fra 2000 til 2001. Dette hadde  
sammenheng med endringer i regelverket som fikk full 
effekt fra 2001. I 2001 var det en høy andel mottakere hvor 
yngste barn var under 3 år, og som derfor ikke hadde noe 
krav til aktivitet. andelen mottakere med inntekt har økt 
for hvert år siden 2004. Dette sammenfaller med at en 
større andel av mottakerne har tilfredsstilt aktivitetskravet 
gjennom arbeid og i mindre grad gjennom utdanning.  
Tilstanden på arbeidsmarkedet har også hatt betydning for 
andelen mottakere med arbeidsinntekt. Økningen i  
andelen med inntekt i 2007 og 2008 kan forklares med et 
godt arbeidsmarked.
 Figur 4 viser inntektsfordelingen for overgangsstønads‑
mottakere som kombinerte ytelsen med inntekt. andelen 
med inntekt mellom 1 og 4G, noe som tilsvarer inntekter 
mellom 70 256 kr. og 281 024 kr. (med G fra 1. mai 2008), 
har vært rimelig stabil gjennom perioden vi ser på.  
Samtidig har andelen med inntekt under 1G hatt en  
fallende tendens, mens andelen mottakere med inntekt 
over 4G har økt tilsvarende. En bedring på arbeids‑ 
markedet har trolig bidratt til økningen i inntekt i årene 
2005 til 2008. Den økte maksimalytelsen fra 1. mai 2008 
innebar en økning i inntektstaket, slik at flere mottakere 
med relativ høy inntekt kunne motta overgangsstønad.



84

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

1 år 2 år  3 år 4 år 5 år 

G
je

nn
om

sn
it

tl
ig

 in
nt

ek
t 

m
ål

t 
i G

 

Antall år etter avgang fra overgangsstønad 

Avgang i 1998 Avgang i 2000 Avgang i 2002 Avgang i 2004 Avgang i 2006 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

1 år 2 år  3 år 4 år 5 år 

In
nt

ek
t 

m
ål

t 
i g

je
nn

om
sn

it
tl

ig
 G

 

Antall år etter avgang fra overgangsstønad 

Avgang i 1998 Avgang i 2000 Avgang i 2002 Avgang i 2004 Avgang i 2006 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 

G
je

nn
om

sn
it

tl
ig

 in
nt

ek
t 

m
ål

t 
i G

 

Stønadsperiode (målt i antall uker) 
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Figur 5: 
Utviklingen	i	inntekt	for	mottakere	som	hadde	
avgang	i	ulike	år,	og	som	hadde	inntekt	i	
avgangsåret.

Figur 6: 
Utviklingen	i	inntekt	for	mottakere	som	hadde	
avgang	i	ulike	år,	og	som	ikke	hadde	inntekt	i	
avgangssåret.

Figur 7: 
Effekten	av	varighet	på	inntekt	for	mottakere	med	
avgang	fra	overgangsstønad	i	2003.

Kilde: NAv

Kilde: NAv Kilde: NAv

Inntektsutviklingen	i	årene	etter	avgang	fra	
overgangsstønad

Figur 5 viser inntektsutviklingen for tidligere mottakere av 
overgangsstønad som hadde inntekt i avgangsåret. Mot‑ 
takere med avgang de senere årene ser ut til å ha en  
brattere inntektsutvikling relativt til de som gikk ut av  
ordningen i tidligere år. Tilstanden på arbeidsmarkedet har 
trolig vært avgjørende for inntektsutviklingen i tiden etter 
avgang. 
 Figur 6 viser utviklingen i inntekt for overgangsstønads‑
mottakere som ikke hadde inntekt i avgangsåret. vi ser her 

på inntektsutviklingen de første fem årene etter avgang fra 
ytelsen. Første året etter avgang fra ytelsen var inntekten 
lav for alle avgangskohortene. For mottakere med avgang 
fra ytelsen i årene 1998 til 2002 ser inntekten ut til å  
stabilisere seg på et nivå mellom 1,5 og 2G etter fem år. 
Også for mottakere som ikke hadde inntekt i avgangsåret, 
ser vi at de som hadde avgang sent i perioden raskere kom 
opp på et høyere inntektsnivå. 2007 var et svært godt år på 
arbeidsmarkedet, og dette gjenspeiles i inntekts‑ 
utviklingen for mottakere med avgang fra ytelsen i 2004 
og 2006. Årene 2002 og 2003 var mindre gode år på 
arbeidsmarkedet. Dette ser særlig ut til å få effekt for  
mottakere med avgang i 2000 og 2002, som har en relativt 
flat inntektsutvikling.

Effekten	av	varighet	på	senere	inntekt
Figur 7 viser gjennomsnittlig inntekt etter ett og fem år for 
mottakere av overgangsstønad som hadde avgang fra  
ytelsen i 2003. Inntekten øker med tiden etter avgang fra 
ytelsen. Dette vises ved at kurven for pensjonsgivende 
inntekt i 2008 ligger over grafen for inntekt i 2004. Det 
kommer også tydelig frem av trendlinjene at pensjons‑ 
givende inntekt faller jo lenger man hadde mottatt over‑
gangsstønad. Samtidig avtar effekten av varighet med 
tiden etter avgang fra ytelsen, siden trendlinjen for inntekt 
etter fem år er slakere enn trendlinjen for inntekt etter ett 
år. Inntekten faller markant når varigheten overstiger 36 
måneder. Dette er mottakere som har fått ett nytt barn eller 
får forlenget perioden som følge av utdanning. 

// Inntektsutvikling for enslige forsørgere med overgangsstønad // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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effekteN Av eNdRet mAkSimALyteLSe 
foR oveRgANgSStøNAd  

I denne delen av artikkelen undersøker vi effekten av økt 
maksimalytelse for overgangsstønad fra 1. mai 2008 sett i 
forhold til relative fattigdomsmål. Overgangsstønaden ble 
i første omgang hevet fra 1,85 til 1,97G, og videre til 2G 
fra 1. mai 2010. 
 I analysen vurderer vi effekten av tiltaket som om 
økningen ble gitt fra 1. januar 2008. vi ser også på hva 
effekten ville vært dersom økningen videre til 2G også 
hadde blitt gitt fra 1. januar 2008. På denne måten  
beregner vi helårseffekten av den totale økningen i  
maksimalytelsen. Målt i G innebar økningen fra 1,85 til 
1,97G en årlig økning i maksimalytelsen på i overkant av 
8 400 kr. Økningen videre fra 1,97 til 2G innebar en ytter‑
ligere økning på noe over 2 100 kr. Økningen fra 1,85G 
innebar samtidig en økning av inntektstaket fra 5,13 til 
5,43G. Det innebærer at ved en inntekt over dette nivået 
bortfaller retten til overgangsstønad. Økningen av  
maksimalytelsen til 2G innebar at inntektstaket økte videre 
til 5,5G. Dette innebar at inntektstaket økte fra opprinne‑
lige 360 000 til 381 000 kr og videre til 386 000 kr (ved G 
fra 1. mai 2008).
 De relative fattigdomsmålene benyttes for inntekter 
etter skatt. Se boks for hvordan mottakere av overgangs‑
stønad beskattes.

Beskatning	mottakere	av	overgangstønad
I beregningen av inntekt etter skatt er skatteregler og  
fradragsbeløp for inntektsåret 2008 benyttet. Enslige 
forsørgere som mottar overgangsstønad liknes i  
skatteklasse 2, uavhengig av hvor stor andel av året  
mottakeren mottok overgangsstønad. I 2008 innebar 
dette et personfradrag på 77 700 kr. Mottakere av over‑
gangsstønad betaler lav sats for trygdeavgift (3 %) på 
overgangsstønad og medium sats på arbeidsinntekten 
(7,8 %). Mange mottakere av overgangsstønad betaler 
ikke skatt på alminnelig inntekt siden summen av  
overgangsstønad og lønnsinntekt minus fradrag (som 
utgjør alminnelig inntekt) ligger under nivået hvor  
skattebegrensningsregelen inntreffer. I 2008 gjaldt  
skattebegrensningsregelen for alminnelige inntekter 
under 104 600. Foreldre med barn under 12 år har rett til 
foreldrefradrag i inntekt for utgifter til pass og stell av 
barn. Fradraget utgjør maksimalt fradrag for utgifter 
inntil 25 000 kroner i året for ett barn, og en økning på 
inntil 15 000 kroner i året for hvert barn ut over det  
første barnet (2008‑regler). Foreldrefradraget er  
inkludert i beregningen av inntekt etter skatt. Fag‑ 
forenings‑, pendler‑ og finnmarksfradrag er i beregnin‑
gen av inntekt etter skatt for enkelthets skyld satt lik 
null.  

overføringer
I tillegg til lønnsinntekt og overgangsstønad, kommer 
overføringer fra det offentlige utover overgangs‑ 
stønaden, og da særlig barnetrygd (970 kr pr. barn pr. 
måned), kontantstøtte (3 303 kr. pr. barn pr. måned) og 
stønad til barnetilsyn. Enslige forsørgere har rett til  
utvidet barnetrygd, noe som innebærer at de får utbetalt 
barnetrygd for ett barn flere enn hva de faktisk har. I  
tillegg til utvidet barnetrygd vil også en del av mot‑ 
takerne ha rett til småbarnstillegget i barnetrygden. 
Småbarnstillegget går til mottakere av full overgangs‑
stønad med barn under 3 år, og utgjør 660 kr pr. barn pr. 
måned. I tillegg får mottakere bosatt i Finnmark eller 
Nord‑Troms utbetalt Finnmarkstillegget, som utgjør kr. 
320 pr. barn pr. måned. Samtlige av mottakerne av  
overgangsstønad mottok barnetrygd for ett barn mer enn 
hva de faktisk har, og i alt 7 500 mottok dessuten  
kontantstøtte i løpet av året (kontantstøtte utbetales til 
barn mellom ett og 3 år som ikke har fulltidsopphold i 
barnehage). 

Husholdningens	disponible	inntekt	
I vårt inntektsbegrep inngår pensjonsgivende inntekt, 
overgangsstønad, stønad til barnetilsyn kontantstøtte, 
barnetrygd og bidrag. I tillegg til ordinær lønnsinntekt, 
så inngår dagpenger ved arbeidsledighet, tidsbegrenset 
uførestønad, rehabilitering og attføringspenger som  
pensjonsgivende inntekt. Dette utgjør i følge SSBs 
anslag til sammen 90 pst. av inntektene for alle hushold‑
ninger sett under ett. For enslige forsørgere med lav‑ 
inntekt utgjør inntektskildene vi har tilgang til i våre 
registre 81 pst.
 I noen tilfeller vil mottakere kombinere gradert varig 
uførepensjon med overgangsstønad. varig uførepensjon 
er ikke pensjonsgivende. Det er ikke kontrollert for om 
enkelte mottakere kombinerer overgangsstønad med 
gradert varig uførepensjon, siden dette antas å dreie seg 
om svært få. 

Inntektsforholdene	for	mottakere	av	over-
gangsstønad	i	2008

Det var til sammen nær 34 500 personer som mottok  
overgangsstønad i en eller flere måneder i løpet av 2008. 
av disse mottakerne kombinerte 3 av 4 overgangstønaden 
med en lønnsinntekt i løpet av året. En stor andel av  
mottakerne hadde hva som kan omtales som en  lav 
arbeidsinntekt. 63 prosent hadde en lønnsinntekt på under 
200 000 kr. 36 prosent hadde en lønnsinntekt på mellom 
200 000 og 400 000 kr. og 2,5 pst. en lønnsinntekt på over 
400 000 kr. En viss andel av mottakerne mottok inntekt 
som var høyre enn inntektstaket. Dette var mottakere som 



86

i utgangspunktet hadde en forventet inntekt under  
inntektstaket, og som mistet ytelsen når det viste seg at 
inntekten ville overstige nivået hvor overgangsstønaden 
blir fullt ut avkortet. Gjennomsnittlig lønnsinntekt for de 
som var i arbeid var på 184 000 kr, mens gjennomsnittlig 
utbetalt overgangsstønad var på 61 000 kr for alle motta‑
kere og på 52 500 kr for mottakere med lønnsinntekt.
 Summen av lønnsinntekt og overgangsstønad før skatt, 
samt stønad til barnetilsyn, kontantstøtte, barnetrygd og 
bidrag utgjorde i 2008 273 000 kr i gjennomsnitt pr. mot‑
taker. Etter skatt på lønnsinntekt og overgangsstønad, og 
inkludert andre overføringer og bidrag var gjennomsnittlig 
disponibel husstandsinntekt på 222 000 kr. pr. mottaker. 
 I Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2009 (SSB 
2010), utgjør yrkesinntekter 69 prosent av total disponibel 
inntekt for enslige forsørgere i 2007. Kapitalinntekter 
utgjorde 4 prosent og overføringer sto for 27 prosent. av 
disse står overføringer fra folketrygden for 11 prosent,  
barnetrygd for 6 prosent og barnebidrag 3 prosent. Dag‑
penger, stipend, bostøtte, sosialhjelp og stønad til barne‑ 
tilsyn utgjør 1 prosent hver. For enslige forsørgere som 
befinner seg i lavinntektsgruppa (lavinntekt er her definert 
som 60 prosent av medianinntekt (EU‑skala)) finner SSB 
at lønnsinntekt utgjør 33 prosent av den samlede inn‑ 
tekten, mens overføringer utgjør 65 prosent. Kapital‑ 
inntekt utgjør for denne gruppen 1 prosent. Overføringer 
fra folketrygden utgjør 27 prosent, og disse dreier seg i 
hovedsak om overgangsstønad. Barnetrygd utgjør 13  
prosent, dagpenger, kontantstøtte og stønad til barnetilsyn 
1 prosent hver, sosialhjelp og bidrag 6 prosent hver, 
bostøtte 4 prosent og stipend 3 prosent.
 vi har ikke med bakgrunn i de data vi disponerer hatt 
mulighet til å inkludere andre type overføringer som 
bostøtte, sosialhjelp, stipend og kapitalinntekter. ved å 
inkludere mottatt overgangsstønad, lønnsinntekt, barne‑
trygd, kontantstøtte og bidrag, anslår vi at vi dekker om lag 
85 prosent av husstandsinntekten for enslige forsørgere 
med overgangsstønad. 
 av de inntektskildene Nav har informasjon om, utgjør 
pensjonsgivende inntekt (som også inkluderer pensjons‑ 
givende trygdeinntekter) 55 prosent, overgangsstønad 25 
prosent, barnetrygd 11 prosent, mens kontantstøtte og  
stønad til barnetilsyn utgjør 2 prosent hver og barnebidrag 
utgjør 5 prosent.

fattigdomsmål	og	lavinntektsgrenser
Fattigdomsmål kan deles inn i absolutte og relative fattig‑
domsmål. Et absolutt fattigdomsmål beskriver eksempel‑
vis andelen av befolkningen som lever for mindre enn 2 
amerikanske dollar om dagen. absolutte fattigdomsmål 
egner seg dårlig for å måle andelen fattige i rike land. Her 
brukes i stedet relative fattigdomsmål. Relative fattig‑

domsmål definerer de som har inntekt som ligger en viss 
avstand under hva som kan anses som en normalinntekt, 
som fattige. En prosentvis andel av medianinntektene blir 
gjerne brukt som mål på dette. En relativ tilnærming inne‑
bærer at andelen fattige øker dersom det generelle inn‑
tektsnivået øker, uten at inntektene til de som befinner seg 
nederst i fordelingen øker tilsvarende. 
 De mest brukte relative fattigdomsmålene er «EU‑skala 
60 prosent» som definerer de husholdninger med en inn‑
tekt under 60 prosent av medianinntekten som fattige. 
OECDs fattigdomsmål er noe mindre strengt, siden de 
definerer de som har inntekt lavere enn 50 prosent av 
medianinntekten som fattige. EUs og OECDs skalaer  
skiller seg også fra hverandre ved at OECDs skala  
tillegger stordriftsfordeler i husholdningen lavere vekt. 
vår analyse ser kun på mottakere med lavinntekt i ett 
enkelt år, og sier ingen ting om tilstanden er av vedvarende 
karakter.

Lavinntektsgrenser	for	enslige	med	barn
Lavinntektsgrensene oppgitt i tabellen nedenfor samsvarer 
med de som benyttes av SSB (SSB 2010), og er beregnet 
med bakgrunn i medianinntekten for 2007. Median‑ 
inntekten per forbruksenhet var i 2007 på 218 000 og 
262 000 ved bruk av hhv. OECDs og EUs skalaer.  Disse 
er i vår analyse justert for årslønnsveksten i 2008, slik den 
fremgår av Nasjonalregnskapet, på 6,3 prosent. vi har her 
antatt at veksten i medianinntekten er proporsjonal med 
økningen i gjennomsnittlig inntekt. Dette kan være en 
kilde til å overvurdere veksten i medianinntekten.
 SSB finner i Økonomi og levekår for ulike lavinntekts-
grupper  2008 (SSB 2009) at henholdsvis 4 og 10 prosent 
av hele befolkningen levde under fattigdomsgrensen ved 
bruk av de to ulike fattigdomsmålene, hhv. OECD‑ og  
EU‑skala, i 2006. For enslige forsørgere er andelene  
henholdsvis 10 og 18 prosent ved bruk av de to skalaene.  
 Dette ligger vesentlig under de nivåene som vi finner i 
våre resultater som er gjengitt nedenfor, og skyldes at SSB 

Kilde: SSB

OECD-skala (50 %  
av medianinntekt)

Eu -skala (60 prosent av 
medianinntekt)

Med 1 barn 174 332 217 915

Med 2 barn 231 734 267 876

Med 3 barn 290 199 317 837

Tabell 1: 
Lavinntektsgrenser	for	enslige	forsørgere	i	kroner.	
2008.
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har inkludert alle enslige forsørgere. I vår analyse inklude‑
rer vi kun de som er mottakere av overgangsstønad. Disse 
har en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet enn andre 
enslige forsørgere, og har i hovedsak yngste barn under 10 
år. SSBs analyse inkluderer alle enslige forsørgere med 
barn i alderen 0–17 år. Enslige forsørgere med yngre barn 
har gjennomgående lavere inntekt enn mottakere med 
eldre barn.

færre	fattige	som	følge	av	økt	maksimal- 
ytelse	
Med utgangspunkt i hvordan vi har definert disponibel 
inntekt over, og ved bruk av lavinntektsgrensene gjengitt i 
tabell 1, finner vi andelen mottakere av overgangsstønad 
som i 2008 lå under fattigdomsgrensene før og etter  
endringene i maksimalytelsene. I tabell 2 har vi benyttet 
OECDs fattigdomsmål, mens vi i tabell 3 har benyttet EUs 
mål på fattigdom.

Kilde: SSB

Kilde: SSB

1,85 G 1,97 G 2,0 G

Under Under Under

1 barn 31,2            26,9            25,9 

2 barn      41,4            38,0            37,5 

3 barn            66,2            63,6            63,2 

Alle 38,2 34,4 33,6

1,85 G 1,97 G 2,0 G

Under Under Under

1 barn            55,6            53,0            52,2 

2 barn            60,1            57,8            57,5 

3 barn            77,9            76,0            75,9 

Alle 59,4 57,0 56,4

Tabell 2: 
Andel	mottakere	under	fattigdomsgrensen	ved	ulike	
nivåer	for	maksimalytelsen	etter	oECds	fattigdoms-
mål	(under	50	prosent	av	medianinntekt).	
Tall	i	prosent.	2008.	

Tabell 3: 
Andel	mottakere	under	fattigdomsgrensen	ved	ulike	
nivåer	for	maksimalytelsen	etter	EUs	fattigdomsmål	
(under	60	pst.	av	medianinntekt).	
Tall	i	prosent.	2008.

 Vi finner at andelen mottakere under lavinntektsgrensen 
øker med antall barn. Ved bruk av OECD‑skalaen og en 
overgangsstønad på 1,85G er det rundt 22 prosentpoeng 
flere mottakere med tre barn enn med ett barn som ligger 
under fattigdomsgrensen. Noe høyere overføringer ved en 
økning i antall barn er ikke nok til å kompensere for de 
økte utgiftene man har i forbindelse med flere barn. 
 Økningen av maksimalytelsen for mottakere av over‑
gangsstønad fra 1,85 til 2G bidro til å redusere andelen 
under fattigdomsgrensen med mellom 2,0 og 3,4 prosent‑
poeng (avhengig av antall barn) ved bruk av OECDs skala. 
Målt i prosentpoeng er effekten størst for mottakere med 
ett barn. ved bruk av EU‑skalaen faller andelene som 
kommer under fattigdomsgrensen med mellom 5,3 og 3,0 
prosentpoeng (avhengig av antall barn). Her er også  
effekten målt i prosentpoeng størst for mottakere med ett 
barn. 
 antall mottakere med ett barn som havner under fattig‑
domsgrensen falt med 600 og 925 personer ved bruk av 
hhv. EUs og OECDs skalaer da maksimalytelsen økte fra 
1,85 til 2G. antall mottakere med 2 barn som havner under 
fattigdomsgrensen ble redusert med henholdsvis 400 og 
300 personer. Effekten av den økte maksimalytelsen var 
minst for mottakere med tre barn. Den økte ytelsen ga 50 
og 100 færre under fattigdomsgrensen i denne gruppen 
ved henholdsvis EU‑skalaen og OECD‑skalaen.
 Økningen i maksimalytelsen for overgangsstønad bidro 
til å løfte en del av overgangsstønadsmottakerne over  
lavinntektsgrensene som ble definert i tabell 1, og bidro 
således til å redusere antallet fattige jfr. regjeringens mål i 
Soria Moria‑erklæringen.  vi har ikke vurdert om tiltakene 
også kan ha negative effekter, eksempelvis i form av et 
redusert arbeidstilbud fra mottakere av overgangsstønad.
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Hvordan	fungerer	tiltaksgarantiordninger	
for	unge	og	langtidsledige?	
AV heidi VANNeVJeN

SAmmeNdRAg

I 2009 ble det innført tiltaksgarantiordninger for unge mellom 20 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to 
år. Garantien innebar at personene i målgruppene skulle få tilbud om å delta på et arbeidsrettet tiltak. Vinteren 2010 
gjennomførte NAV en undersøkelse rettet mot disse gruppene for å få kunnskap om hvordan tiltaksgarantien virket.  
Utvalget ble delt inn i tre grupper; langtidsledige omfattet av tiltaksgarantiordning i 2009, langtidsledige uten tiltaks- 
garanti i 2009 og 20–24 åringer med tiltaksgaranti. 
 Det er relativt lavt utdanningsnivå blant de ledige i undersøkelsen, og gjennomsnittsalderen blant de langtidsledige er 
høy. Undersøkelsen viser at NAV er aktive i oppfølging av personer i gruppene, og at det er mye kontakt mellom NAV og 
de ledige. Den vanligste formen for kontakt mellom NAV og de ledige er individuelle samtaler. Det er personer i 
garantigruppen 20–24 år som har mest kontakt med NAV. Undersøkelsen viser imidlertid at kun halvparten av de ledige 
med garantiordning får tilbud om tiltak. Mange deltar, men en del takker også nei til tilbudet. De viktigste årsakene for å 
takke nei til tiltak var at brukeren mente tiltaket ikke var nyttig, at de var for syke til å delta i tiltaket, at de var i jobb, eller 
at reisevei til kurs/tiltak var for lang. På intervjutidspunket var langt flere av de ledige mellom 20–24 år kommet i arbeid 
eller annen aktivitet enn det som var tilfelle for de eldre langtidsledige.

iNNLedNiNg
I 2009 ble det innført en tiltaksgaranti for unge langtidsle‑
dige mellom 20 og 24 år. Med langtidsledighet menes at 
man har vært sammenhengende helt ledig i 6 måneder 
eller mer. Formålet med tiltaksgarantiordningen var å øke 
muligheten for overgang til arbeid. Garantien innebar at 
personer i målgruppen skulle få tilbud om deltakelse på 
arbeidsmarkedstiltak.
 Det ble også innført en tilsvarende garantiordning for 
langtidsledige uavhengig av alder, men her var mål‑ 
gruppen avgrenset til personer som hadde vært sammen‑
hengende ledige i to år eller lenger.1 
 arbeids‑ og velferdsdirektoratet gjennomførte vinteren 
2010 en brukerundersøkelse for å få mer kunnskap om 
hvordan ovennevnte tiltaksgarantiordninger fungerer. 
Problemstilling for undersøkelsen var:

Hvordan fungerer garantiordningene? 
•  Følger NAV opp de langtidsledige og finner egnede tiltak 

til dem? 
• Hvordan responderer brukerne på NAVs tilbud om tiltak? 
•  Er de langtidsledige i noen form for aktivitet på intervju‑

tidspunktet?

1  I 2010 ble denne garantien utvidet ved at kravet til sammenhengende ledighet 
ble redusert til 6 måneder, men med krav om 2 års arbeidssøkervarighet.

datagrunnlag	og	metode
Det ble trukket to utvalg, ett for hver av målgruppene. 
Bruttoutvalgene utgjør hele populasjonen. Det ene  
bruttoutvalget består av 4 052 unge mellom 20 og 24 år. 
For disse ble det oppnådd 385 intervjuer. Dette utgjør en 
svarprosent på 10 prosent. Når man trekker ut de man 
ikke oppnådde kontakt med (svarte aldri på telefonen), 
blir svartilbøyeligheten 47 prosent (andel som besvarte 
undersøkelsen når intervjuerne oppnådde kontakt med 
dem på telefon).
 Det andre utvalget besto av 4 651 langtidsledige. Her 
var det 501 som besvarte undersøkelsen. Dette gir en 
svarprosent på 11. Svartilbøyeligheten er 38 prosent. av 
disse var 125 personer omfattet av tiltaksgarantien som 
gjaldt i 2009, mens 376 først fylte kriteriene i 2010 da 
tiltaksgarantien ble utvidet.  Dette gir mulighet for å se 
om det er ulikheter på tiltaksarbeid, oppfølging, respons 
mv mellom garantigruppen og langtidsledige som ikke 
var i garantigruppen i 2009. 
 TNS Gallup gjennomførte telefonintervju basert på 
Navs spørreskjema.
 Når vi sammenligner utvalget med populasjonen  
finner vi skjevheter. Vi har derfor vektet materialet på 
bakgrunn av disse skjevhetene. For de langtidsledige har 
vi vektet svarene for variablene alder og fødeland. For 
unge mellom 20–24 år har vi vektet etter kjønn og  
landbakgrunn. 
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HVEm	Er	dE?		

Dette avsnittet viser fordeling på sentrale bakgrunns‑ 
variabler. 

Kjennetegn	på	de	langtidsledige	med	og	
uten	tiltaksgaranti
Kjønn
Blant de langtidsledige er det 56 prosent menn og 44  
prosent kvinner av dem som har svart. Dette tilsvarer om 
lag bruttoutvalget, hvor fordelingen er 57 prosent menn og 
43 prosent kvinner. 

Alder 
I nettoutvalget er 69 prosent for de to gruppene samlet 
over 50 år. Hele 40 prosent er over 60 år. Det er altså en 
overvekt av eldre som har svart. vi har derfor vektet utval‑
get i forhold til alder. aldersnivået i garantigruppen er 
høyere enn i gruppen uten garanti. Det er langt flere over 
50 år i garantigruppen enn i den andre gruppen. Se figur 1.

Utdanning
Både i garantigruppa og i den uten garanti har 26 prosent 
høyere utdanning. Det er mange som ikke har fullført vide‑
regående skole. Når vi slår sammen tallene for grunnskole 
og ikke fullført videregående skole, ser vi at det i 
garantigruppa er 47 prosent som ikke har påbegynt eller 
ikke fullført videregående skole. I gruppa uten garanti er 
andelen 42 prosent.

2  Land som er medlem i OECD: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Chile, 
Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, 
Irland, Israel, Italia, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Nederland, New 
Zealand, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, 
Tyrkia, Storbritannia, USA.
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Figur 1: 
Alderfordeling	blant	langtidsledige	med	og	uten	
tiltaksgaranti.

Kilde: NAv

Fødeland
Fødeland er delt inn i OECD2 og verden unntatt OECD. 
Det en overvekt i nettoutvalget av personer som er født i 
Norge, sett i forhold til populasjonen. 86,4 prosent i net‑
toutvalget for begge gruppene samlet er født i Norge, mens 
tilsvarende andel i populasjonen er 76,5 prosent. vi har 
derfor også vektet svarene med hensyn til fødeland.

Kilde: NAV

Fødeland Gruppa med  
tiltaksgaranti

Gruppa uten  
tiltaksgaranti

Norge   86,5 %   73,9 %

OECD (utenom Norge)   4,6 %   4,3 %

Land utenfor OECD     8,9 %   21,8 %

Totalt 100,0 %   100,0 %    

Tabell 1: 
fødeland	blant	langtidsledige	med	og	uten	tiltaks- 
garanti.

Kjennetegn	på	20–24	åringene	med	tiltaks-
garanti

Blant 20–24 åringene er det langt flere menn enn kvinner i 
som har svart, henholdsvis 77 og 23 prosent. I bruttoutval‑
get er andelen menn 74 prosent, og kvinner 26 prosent. 
 Under 3 prosent i gruppen unge langtidsledige har  
høyere utdanning, og 56 prosent har sluttet på videre‑ 
gående skole uten å fullføre. Når vi slår sammen de som 
kun har grunnskole og de som har begynt men ikke fullført 
videregående skole, ser vi at til sammen 65 prosent ikke 
har en fullført videregående utdanning.
 Blant 20–24 åringene er det flere med fødeland utenfor 
OECD enn for den andre garantigruppa. Men her er det 
også 11 prosent som har ukjent fødeland.
 Det er ikke store forskjeller i fødeland mellom brutto‑ 
og nettoutvalget for de unge.

// Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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HVA	gJør	dE	På	INTErVJUTIdSPUNKTET?

Langtidsledige	med	og	uten	garanti

De langtidsledige ble bedt om å oppgi aktivitet på intervju‑
tidspunktet. vi skiller mellom de som er omfattet av en 
tiltaksgaranti, og de som ikke er det. vi har også spurt om 
hva de levde av på intervjutidspunktet.
 I garantigruppa mottar 32 prosent en annen statlig  
stønad enn dagpenger fra NAV. Tilsvarende andel i gruppa 
uten garanti er 27 prosent. 18 prosent av garantigruppa 
mottar ventelønn. Svarene på spørsmålet om aktivitet på 
intervjutidspunktet viser det samme mønsteret – det er 

Kilde: NAV

Fødeland 20–24 åringer

Norge   72,9 %

OECD (utenom Norge)    2,3 %

Land utenfor OECD   13,4 %

Ukjent   11,4 %

Totalt 100,0 %

Tabell 2: 
fødeland	blant	20–24	åringene	med	tiltaksgaranti.

3  Svaralternativet ”Gjorde ingenting” inkluderer også de som har fått varig  
stønad (ventelønn, uførepensjon mv), så med uttrykket menes at de ikke gjør 
noe for å få jobb eller komme i tiltak.
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Figur 2: 
Aktiviteter	blant	de	langtidsledige	på	intervjutids-
punktet,	fordelt	på	langtidsledige	med	og	uten	
tiltaksgaranti.	

Figur 3: 
Aktiviteter	blant	ledige	20–24	åringer	på	intervju-
tidspunktet.

Kilde: NAv

Kilde: NAv

mange som ikke er i noen form for arbeid eller arbeids‑ 
rettet aktivitet.3

 I figur 2  og 3 vil tallene summere seg til mer enn 100 
prosent, da respondentene kunne gi flere enn et svar.
vi ser at gruppa som har tiltaksgaranti i mindre grad er i 
arbeid og aktivitet enn dem som tilhører gruppa uten  
tiltaksgaranti.
 Selv om disse har en tiltaksgaranti, er det andre faktorer 
som trekker i motsatt retning av aktivitet, og som kan være 
årsak til at disse er passive. Den viktigste årsaken må antas 
å være alderen. Personene i gruppa med tiltaksgaranti er 
betydelig eldre enn de andre langtidsledige, og mange har 
i etterkant fått en varig stønad fra Nav. Dette vil dempe 
motivasjonen for å skaffe seg jobb. Gruppa uten tiltaks‑ 
garanti består av yngre personer som har vært mer aktive. 
De har vært arbeidssøkere, men ikke nødvendigvis helt 
ledige. De kan ha hatt deltidsjobb, deltatt på tiltak mv. vi 
antar at disse har en sterkere tilknytning til arbeidsmarke‑
det, og er mer interessert i, og avhengig av, å skaffe seg 
arbeid. 
 Figuren viser at gruppa uten tiltaksgaranti har flere som 
er under medisinsk behandling enn gruppa med tiltaks‑ 
garanti. Dette er noe overraskende, da man skulle tro at jo 
eldre og mer passive brukerne er, desto større er  
sannsynligheten for at de har helseproblemer. Det er mulig 
at dette kan ha med spørsmålsstillingen å gjøre. Å være 
under medisinsk behandling kan oppfattes som å gjøre noe 
eller motta behandling, slik at det oppfattes som en form 
for ”aktivitet”. Dette kan være årsak til at de ikke er i et 
tiltak på et gitt tidspunkt, og blir brukt som konkret grunn 
for ikke å miste stønad selv om de ikke har klart å ta i mot 
tilbud eller vært i aktivitet. For gruppa med tiltaksgaranti 
kan det være at de ikke regner seg som under medisinsk 
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Figur 4: 
de	tre	gruppenes	kontakt	med	NAV	i	2009.	
Hyppighet.	

Figur 5: 
de	tre	gruppenes	type	kontakt	med	NAV.

Kilde: NAv Kilde: NAv

behandling, men at de er syke og har gått over i en helse‑
relatert passiv stønad, slik som uførepensjon.

20–24	åringer	med	tiltaksgaranti
De unge viser et helt annet mønster enn de andre langtids‑
ledige. I figur 3 ser vi at over halvparten er i arbeid og 
aktivitet på intervjutidspunktet. Det er kun 2 prosent som 
oppgir å ikke gjøre noen ting.

BådE	UNgE	LEdIgE	og	LANgTIdSLEdIgE	
hAR mye koNtAkt med NAv

Personer som tilhører grupper med tiltaksgaranti skal  
følges opp, og vi vil forvente at disse har mye kontakt med 
Nav. Nedenfor ser vi på hvor mye og hva slags type  
kontakt personer i de ulike gruppene har hatt med Nav i 
løpet av 2009. Dataene er basert på selvrapporterte svar fra 
spørreundersøkelsen.

de	to	gruppene	av	langtidsledige	og	kontak-
ten	med	NAV
Figur 4 viser at det har vært mye kontakt mellom de lang‑
tidsledige brukerne og Nav. Overraskende nok ser vi at 
det har vært mer kontakt mellom Nav og de langtids‑ 
ledige uten tiltaksgaranti, enn det har vært mellom Nav 
og dem med tiltaksgaranti.
 I gruppen som har tiltaksgaranti oppgir 59 prosent at de 
har hatt kontakt med NAV to eller flere ganger i fjor, mens 
tilsvarende andel er 82 prosent for dem som ikke var 
omfattet av tiltaksgarantien. Den vanligste formen for 

kontakt er individuell samtale. Man burde forvente at det 
skulle være hyppigere kontakt mellom Nav og gruppa 
med tiltaksgaranti, og at disse skulle ha fått mer oppføl‑
ging enn gruppa uten garanti. Men som vi har sett er  
personene i tiltaksgarantigruppa i snitt eldre og mer  
passive, og det kan se ut til at de heller ikke har hatt så 
sterkt behov for å kontakte Nav. Mange nærmer seg  
pensjonsalderen, mottar ventelønn eller annen ”passiv” 
stønad fra Nav, og er trolig ikke like opptatt av eller moti‑
vert for å komme seg i arbeid eller aktivitet som den andre 
gruppa. For veilederne i Nav vil det være lettere å følge 
opp og tilby tiltak til dem som oppfatter seg som reelle 
arbeidssøkere, uavhengig av om de er omfattet av en  
tiltaksgaranti eller ei. 

20–24	åringene	og	kontakten	med	NAV
De unge er de som har hatt hyppigst kontakt med Nav av 
gruppene i undersøkelsen. 89 prosent har hatt kontakt med 
NAV to eller flere ganger i løpet av 2009 (se figur 4). 82 
prosent har hatt individuell samtale (se figur 5). Det har 
vært en bekymring for at Nav ikke følger opp unge ledige, 
men det ser altså ikke ut til å stemme. Tvert i mot så har 
Nav svært mye kontakt med de unge ledige i følge de som 
svarte på spørreundersøkelsen. Unge kvinner er i noe 
større grad i kontakt med Nav enn det unge menn er.

KUN	HALVPArTEN	HAr	fåTT	TILBUd	om	
tiLtAk 

To av gruppene i denne undersøkelsen er omfattet av en 
tiltaksgaranti, og utgangspunktet for undersøkelsen er å se 
på hvordan tiltaksgarantien fungerer. viktige spørsmål å 
besvare er om brukerne får tilbud om tiltak og om de tar i 
mot tilbudene.

// Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Tilbud	om	tiltak
I gruppa av langtidsledige som var omfattet av garanti, 
fikk 51 prosent tilbud om tiltak. I gruppa uten garanti fikk 
62 prosent et slikt tilbud (se figur 6). 
 I gruppa uten garanti er det flere personer som er i en 
alder og situasjon hvor det nok er lettere å finne egnede 
tiltak. Forskjellige typer aMO‑kurs og jobbklubb er de 
mest brukte tiltakene. De som har hatt mye kontakt med 
Nav har i større grad fått tilbud om tiltak enn dem som 
sjelden eller aldri var i kontakt med Nav i løpet av 2009. 
av 20–24‑åringene har 53 prosent fått tilbud om arbeids‑
rettede tiltak. aMO‑kurs og jobbklubb er de hyppigst  
tilbudte formene for tiltak også for denne gruppa.

Brukernes	respons	på	tilbud	om	tiltak
Det er også forskjell mellom de to gruppene langtidsledige 
på hvordan de responderte på tilbudene. I gruppa uten 
garanti svarte 78 prosent av dem som hadde fått tilbud ja 
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Figur 6: 
Andelen	i	gruppene	som	fikk	tilbud	om	tiltak.

Figur 7: 
Andel	av	dem	som	fikk	tilbud	som	takket	ja	til	
tilbudet.

Figur 8: 
Andel	som	fullførte	tiltaket	av	dem	som	takket	ja	
til	tilbudet.

Kilde: NAv

Kilde: NAv Kilde: NAv

og møtte opp på tiltaket, mens 63 prosent i gruppa med 
garanti svarte ja og møtte opp (se figur 7). 
 De som ikke ønsket å ta i mot tilbudet om tiltak oppga 
at de mente tiltaket ikke var nyttig, at de var syke, at de var 
i jobb, eller at reiseveien til kurs/tiltak var for lang.
 aldersgruppen 40–49 år hadde høyest andel som takket 
ja til tilbud om tiltak. videre var det en klar tendens at de 
som var født i et OECD‑land i større grad svarte ja enn 
dem som var født utenfor OECD. Når vi ser på ut‑ 
danningsnivå, ser vi at de med høyeste utdanning (over 4 
år høyere utdanning) hadde den største andelen som svarte 
nei. De som oftest svarte ja til tilbud var de med høyere 
utdanning under fire år. Deretter de med fullført videre‑ 
gående skole. Det er ikke stor forskjell mellom kvinner og 
menn, men kvinnene svarte ja i noe større grad enn det 
menn gjorde. 
 Blant de unge med tiltaksgaranti takket 59 prosent ja til 
tilbud om tiltak. av dem som takket nei, oppga 40 prosent 
som grunn at tiltaket ikke virket nyttig, mens 22 prosent 
svarte at de var i jobb, og at det var derfor uaktuelt å delta 
på tiltak. Mange oppga også lang reisevei som årsak.

fullførte	de	tiltaket?
Blant de langtidsledige med tiltaksgaranti fullførte 82  
prosent av dem som hadde takket ja tiltaket (se figur 8). 
andelen som fullførte tiltaket i gruppa uten tiltaksgaranti 
lå på 77 prosent. Selv om færre får tilbud og takker ja i 
garantigruppa, så ser det altså ut til at disse i større grad 
fullfører tiltak hvis de først blir med. 
 av 20–24 åringene var det 66 prosent som fullførte  
tiltaket de takket ja til. Ulikhetene i andelen som fullfører 
tiltak kan ha sammenheng med at flere av de unge og flere 
i gruppa uten garanti kommer i arbeid mens de fortsatt er i 
tiltak, og derfor avslutter tiltaket.
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Etter	tiltaket

De fleste gikk tilbake til ledighet eller annen stønad fra 
Nav etter gjennomført tiltak. I gruppa med tiltaksgaranti 
fikk 5 prosent jobb etter tiltaket, mens 10 prosent av gruppa 
uten garanti fikk jobb etterpå. Her må det gjøres oppmerk‑
som på at vi ikke vet om flere har kommet i jobb etter 
hvert. vi vet heller ikke når de var ferdige med tiltaket, og 
vi må derfor ikke tolke dette som endelige resultat av  
tiltaksbruk. Etter fullført tiltak gikk mange over i andre 
tiltak, noen hadde begynt å studere, og andre fikk praksis‑
plass.
 I de eldre aldersgruppene ser vi at mange ikke kommer 
i jobb. Mange mottar ventelønn eller stønad fra Nav, og 
mange svarer «gjør ingenting» på spørsmål om aktivitet. 
Det kan virke som mange i denne gruppa ser seg som  
ferdige med yrkeslivet. 
 at det er såpass mye oppfølging av gruppa som ikke var 
omfattet av en tiltaksgaranti på undersøkelsestidspunktet, 
viser at veilederne i Nav ikke bare prioriterer ledige med 
tiltaksgaranti, men at det også er høy aktivitet med hensyn 
til å følge opp andre langtidsledige.
 av 20–24 åringene kom 12 prosent ut i jobb etter at  
tiltaket var avsluttet, 52 prosent gikk tilbake til ledighet og 
mange var fortsatt i tiltak eller annen kurs/aktivitet på 
intervjutidspunktet. av dem som avbrøt tiltaket var over‑
gang til jobb en viktig årsak til avbruddet.

AVSLUTNINg

Undersøkelsen viser at Nav har mye kontakt med de unge 
ledige og de langtidsledige. Individuelle samtaler mellom 
veileder og bruker utgjør en stor del av denne kontakten. 
Men det er viktig å merke seg at kun halvparten av  
personene som er under en ordning som garanterer et  
tilbud om arbeidsrettet tiltak, faktisk får et slikt tilbud i 
følge denne brukerundersøkelsen.

// Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? // Arbeid og velferd Nr 4 // 2010
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Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en utvalgsun‑
dersøkelse som blir gjennomført kvartalsvis av Statis‑
tisk sentralbyrå.

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

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

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

Arbeidssøkervarighet
arbeidssøkervarigheten til en person som er registrert 
som for eksempel helt ledig, vil si hvor lang sammen‑
hengende periode personen har vært registrert som 
arbeidssøker. Denne perioden inkluderer tid som 
 delvis ledig, tiltaksdeltaker, eller annen arbeidssøker. 
Opphold i perioden på inntil 28 dager regnes ikke som 
brudd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiltaksdeltakere
arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak.
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