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HVEM FÅR HVA OG HVORFOR?
UTDANNING, OPPLÆRING OG UNGE  
NAV-BRUKERE
Av Heidi Nicolaisen og Inger Cathrine Kann1

Sammendrag
De siste årene, og spesielt siden 2017, har politikerne bedt Nav om å prioritere utdanning for 
unge brukere som mangler kvalifikasjoner. Bekymringen er særlig knyttet til de som mangler 
videregående skole. I denne artikkelen undersøker vi hvordan bruk av opplæringstiltak er, og 
har utviklet seg siden 2010, for unge Nav-brukere under 30 år. For å forstå hvordan og hvorfor 
kvalifiseringspolitikken virker som den gjør, har vi studert hvordan den praktiseres av dem som 
har ansvar for å iverksette den. Dette er primært Navs veiledere, men også Navs Fylkesledd.

Vi finner at opplæringstiltakene er relativt lite brukt og at det er nedgang i bruken de siste åre-
ne, også etter 2017. Vi finner at målet om bruk av mer langvarige opplæringstiltak ofte ikke 
iverksettes, selv når Nav-veilederne mener det kan være hensiktsmessig. En viktig årsak til dette 
er at Nav-veilederne prioriterer kortvarige tiltak og at målet om «arbeid først» preger veileder-
nes prioriteringer og arbeidsvaner. Målet om «arbeid først» er rotfestet i styring, organisatoriske 
strukturer, regelverk for ytelser, finansiering av tiltak og i måten Navs suksess måles på. En viktig 
barriere mot at utdanning brukes mer er også frontlinjens mangelfulle kompetanse om utdan-
ningssystemet og at mange unge brukere mangler motivasjon og forutsetninger for å gå løs på 
utdanning.

1 Takk til Ola Thune, Christian Ruff og Åshild Male Kalstø for tilrettelegging av statistikk . Takk til Rune Lund Jensen, Kristin Kvanvig, Gunnar 
Rømuld, Marie Refseth, Solveig Tesdal, Torunn Bragstad og redaksjonen i Arbeid og velferd for kommentarer . Takk til alle som stilte opp til 
intervju .
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Innledning
Siden 2017 har politikerne gitt Nav beskjed om å pri-
oritere utdanning for brukere1 under 30 år med man-
glende kvalifikasjoner. Det er ikke nytt at unge er pri-
oritert, eller at opplæringstiltak ønskes brukt på denne 
gruppen, men 2017 var første året «overgang til 
utdanning» ble formulert som et selvstendig mål i 
Mål- og disponeringsbrevet fra Arbeids- og sosialde-
partementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Tidli-
gere har «overgang til arbeid» vært mer enerådende 
som målformulering for alle grupper, også unge (Mål- 
og disponeringsbrevene til Nav Fylke i perioden 
2013–2019). Statistikken viser imidlertid at bruken av 
opplæringstiltak generelt synker, både i antall perso-
ner som deltar på slike tiltak og som andel av alle til-
tak, også blant de unge. Bruk av tiltaket «ordinær 
utdanning» er nær halvert det siste tiåret.

Bakgrunnen for de politiske signalene om å prioritere 
utdanning, er forskning som viser at utdanning er sta-
dig viktigere for å lykkes i arbeidsmarkedet. Unge 
som ikke har fullført videregående opplæring kan 
møte betydelige problemer med å få stabil og god job-
btilknytning, og denne tendensen vil trolig øke frem-
over (se for eksempel NOU 2019:2:11). Framskriv-
ninger tyder på at det vil bli enda vanskeligere å få 
jobb for de med lavest utdanning noen få tiår frem i tid 
(Dapi m.fl. 2016). I sin siste rapport om unge i Norge 
påpeker OECD (2018) at 19 prosent av nordmenn i 
aldersgruppen 25–34 ikke har fullført videregående 
opplæring, og det samme gjelder over halvparten av 
såkalte NEETs2. OECD anbefaler Norge å prioritere 
oppkvalifisering av unge.

Én ting er politiske ambisjoner og styringssignaler, 
noe annet er den praktiske virkeligheten. Det er Navs 
veilederkorps som i siste instans har ansvar for å 
iverksette politikken knyttet til utdanning i møte med 
unge brukere som trenger hjelp til å komme inn på 
arbeidsmarkedet. Det er de som må vurdere om opp-
læringstiltak kan og bør brukes i det enkelte tilfelle. 

1 Vi anvender begrepet «bruker» om alle som får bistand fra Nav . Det 
er en sammensatt gruppe der noen mottar langvarige ytelser og/
eller tjenester, mens andre gjør dette for kortere periode . 

2 NEETs er forkortelse for «Not in Employment, Education or Trai-
ning» . 

Finansiering er ett av dilemmaene i disse vurderin-
gene. Det er en ambisjon at ungdom som hovedregel 
skal finansiere sin egen utdanning gjennom lån og sti-
pend gitt av Statens Lånekasse, men Nav kan finansi-
ere det under bestemte vilkår. Det kan også være 
dilemma knyttet til å vurdere langsiktige investering i 
human kapital opp mot raskere veier til å få en jobb 
(Proba 2015, Grue og Finvold 2014). Derfor er det 
viktig å undersøke veiledernes vurderinger, og deres 
muligheter til å omsette politiske mål i praksis.

Det er tre typer opplæringstiltak i Nav: a) kortvarige 
arbeidsrettede kurs (AMO-kurs) på inntil 1 år, b) 
yrkesrettet opplæring (YO) med vekt på formell kom-
petanse på inntil 2 år og c) ordinær utdanning på inntil 
3 år. I faglitteraturen skilles det mellom formell og 
uformell opplæring. Formell opplæring og utdanning 
er mest gunstig fordi det øker sjansen for å få jobb, og 
gir større mobilitet på arbeidsmarkedet (Wiborg m.fl. 
2013, NOU 2018:2). Alle de tre opplæringstiltakene 
til Nav kan brukes til å gi formell kompetanse, for 
eksempel deler av videregående opplæring, men bare 
ordinær utdanning brukes til høyere utdanning.

I denne artikkelen er problemstillingen hvorfor bruk 
av opplæringstiltak ikke er større og hvorfor det har 
gått ned over tid for unge under 30 år. Vi undersøker 
hvilke tiltak som benyttes av ulike grupper blant de 
unge. I undersøkelsen av praksis ved Nav Fylker og 
Nav-kontorer er det flere viktige spørsmål vi har sett 
nærmere på: (1) Styrer fylkes leddene kontorene i 
restriktiv retning, eller forklares den begrensede bru-
ken snarere av regelverk for ytelser, måten tiltak er 
finansiert på, eller organisatoriske rammer i Nav? (2) 
Mener Nav-veilederne de har tilstrekkelig kompe-
tanse om utdanningssystemet og om Navs egne regler 
for å kunne veilede om utdanning? (3) Hvordan påvir-
kes bruk av opplæringstiltakene av brukernes motiva-
sjon og muligheter?

Praktisering av politikken i velferdsstatens 
frontlinje – hva vet vi?
En måte å forstå hvordan og hvorfor politikken knyt-
tet til kvalifisering av unge Nav-brukere virker som 
den gjør, er å studere hvordan denne politikken fak-
tisk iverksettes av velferdsstatens frontlinje. Nav-vei-
lederne er sentral i så måte. Det er de som omsetter 
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den generelle politikken til konkrete løsninger i møte 
med borgernes individuelle og sammensatte behov 
(Lipsky 2010). Handlingsrommet til velferdsstatens 
frontlinje, eller såkalte bakkebyråkrater, er omgitt av 
føringer i form av normativt og rettslig forankrede 
standarder. De må ofte bruke skjønn for å avgjøre 
hvilke borgere som får de ulike tjenester og ytelser 
(Molander og Terum 2008).

Van Berkel m.fl. (2017) har studert bakkebyråkrater i 
en rekke europeiske land og foreslår at deres praksis 
kan studeres ut fra rammer som politikk, styring, 
organisasjon og kompetanse.

De politiske rammene angir hva som er målet, hvem 
som er i målgruppen og regulerer virkemidler. Iverk-
setting kan hemmes dersom bakkebyråkratene oppfat-
ter det politiske målet som omstridt, i konflikt med 
andre mål, eller som vanskelig å «selge inn» til bru-
kerne. En undersøkelse av høyere utdanning for ung-
dom med nedsatt funksjonsevne, viser at mange veile-
dere mener at signalet fra «systemet» er at de skal gå 
for kortere utdanninger og korteste vei til arbeid når 
de gir «utdanning gitt som arbeidsavklaringspenger»3, 
og at noe annet blir å «trosse systemet» (Grue og 
Finnvold 2014:86–87).

Rammene for styring handler om hvordan administra-
tive styringsnivåer påvirker frontlinjens måte å levere 
tjenester til brukerne (van Berkel m.fl 2017:5, 18). 
Departementet styrer via sitt årlige mål- og dispone-
ringsbrev til Nav og har her bedt Nav prioritere utdan-
ning for unge Nav-brukere som mangler videregående 
opplæring. Fylkesleddet påvirker ved at de anskaffer 
AMO-kurs (Meltevik m.fl. 2017:14), styrer tiltakspen-
ger og gir råd til NAV-kontorene. Dessuten er regel-
verket for ytelser og tiltak sentrale styringsinstrumen-
ter, men vi vet lite om hvorvidt Navs frontlinje 
anvender regelverk på en restriktiv eller liberal måte. 
En fem år gammel undersøkelse fant at det var sterke 

3 «Utdanning som AAP» betyr at en bruker får opplæringstiltaket 
«ordinær utdanning» mens hun/han mottar AAP . Hovedregel er at 
ungdom i vanlig utdanningsalder skal finansiere alminnelige utdan-
ningskostnader selv, unntatt for særlig svake grupper (Grue og 
Finvold 2014:9) . De som er under 22 år og skal ta videregående 
opplæring er imidlertid fylkeskommunens ansvarsområde (Tiltaks-
forskriften) . 

signaler fra direktoratet og Navs fylkesledelse som lå 
til grunn for en restriktiv tolkning knyttet til å innvilge 
ordinær utdanning til unge mottakere av arbeidsavkla-
ringspenger (Grue og Finvold 2014:85–86).

Organisatoriske rammer dreier seg om hvordan 
betingelser og ressurser i arbeidshverdagen påvirker 
levering av tjenester til brukerne (van Berkel m.fl. 
2017:6). Nok tid til å veilede den enkelte bruker, vei-
ledernes tilgang til relevante virkemidler og hensikts-
messige systemer for saksbehandling er eksempler. 
De fleste Nav-kontorer har egne ungdomsspesialister, 
og disse har relativt bedre tid til å veilede hver bruker 
(Nicolaisen 2017, Strand m.fl. 2015) og skal være 
spesialister på ungdomsrelaterte tema, herunder 
utdanning.

Bakkebyråkratenes yrke og kompetanse vil også 
påvirke hvordan de leverer tjenester (Van Berkel m.fl. 
2017). Velferdsstatens bakkebyråkrater er kalt «pro-
fessionals without a profession» (van Berkel m.fl. 
2010) fordi de i mange land ikke har felles utdan-
ningsbakgrunn, eller utgjør noen profesjon. Dette 
gjelder også i Norge. I Norge er kollegalæring sentralt 
i frontlinjens kompetanseutvikling, noe som sannsyn-
liggjør variasjon mellom kontorer og fylker i hvordan 
tjenester leveres (Bay m.fl. 2015). Teori om bakkeby-
råkratenes arbeidsmåter sannsynliggjør at de finner et 
sett av løsninger de vanemessig anvender i ulike 
saker. Slike sett av løsninger lages fordi det ikke er 
rom for optimal individuell tilpasning i alle saker 
(Lipsky 2010, van Berkel m.fl. 2017). Dette kan være 
med på å påvirke hvordan veiledere utnytter opp-
læringstiltakene.

Brukernes motivasjon og egenskaper er også viktig 
når det gjelder utdanning. Brukere som står langt fra 
arbeidsmarkedet på grunn av helseproblemer og 
mangel på arbeidserfaring og utdanning er blant de 
vanskeligste å aktivere til å ta fatt på arbeid eller 
utdanning. Velferdsstatens bakkebyråkrater må der-
for legge ned stor innsats i å påvirke brukers motiva-
sjon og preferanser (van Berkel 2017:11–17) og 
dette er avgjørende for å lykkes med utdanning (Grue 
og Finnvold 2018:100). Utdanning av unge brukere 
er krevende, og en betydelig investering for vel-
ferdsstaten, men det ser ut til å være effektivt. En 
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kunnskapsoppsummering om tiltaksbruk viser at 
opplæringstiltak er den typen arbeidsmarkedstiltak 
som har størst effekt på overgang til jobb (von Simp-
son, 2018). Til tross for større innlåsingseffekter 
mens opplæringstiltak pågår, har unge større posi-
tive etter-tiltakseffekter. Andre studier (Aakvik, 
2003 og Cools m.fl., 2018) finner små eller ingen 
effekter av deltakelse på opplæringstiltak på over-
gang til jobb for unge med nedsatt arbeidsevne. I 
disse studiene skilles det imidlertid ikke mellom 
AMO-kurs og ordinær utdanning, noe som kan være 
med på å forklare de mindre effektene.

Data og metode
Undersøkelsen bygger på statistikk og kvalitative 
intervjuer og gjennomgang av dokumenter (regelverk 
for tiltak og ytelser, mål og disponeringsbrev).

Vi bruker statistikk over personer registrert med ned-
satt arbeidsevne og arbeidssøkere for perioden 2010 
til 2018 for å analysere bruk av de tre opplæringstilta-
kene (ordinær utdanning, AMO-kurs og YO) og andre 
arbeidsrettede tiltak over tid. Videre har vi koblet på 
informasjon om hvilke Nav-ytelser tiltaksdeltakerne 
mottar. Vi ser da kun på gjennomsnittlig tiltaksbruk i 
perioden 2016 og til november 2017.

Den kvalitative intervjuundersøkelsen består av tele-
fonintervjuer som varte i rundt 40 minutter med 
ansvarlig for opplæringstiltak i samtlige Nav Fylke. 
Dessuten har vi gjort ansikt-til ansikt intervjuer ved 4 
Nav-kontor. På Nord-Vestlandet besøkte vi et stort 
sentralt og et mellomstort usentralt kontor. Dette er en 
arbeidsmarkedsregion preget av industri og fiske. 
Likeledes besøkte vi et stort sentralt samt et lite usen-
tralt kontor på Østlandet. Valg av kontorer er basert 
på mål om å fange opp variasjon i arbeidsmarked og 
organisatoriske forhold i Nav. Ved kontorene inter-
vjuet vi samlet 4 ledere, 15 ungdomsveiledere og 7 
brukere. Begge kjønn og ulike aldre mellom 18 og 29 
var representert i brukerintervjuene, de fleste mottok 
arbeidsavklaringspenger. Beskrivelser av de unge og 
utdanning bygger på intervjuer med de unge selv, men 
også med de andre aktørene. Hensikten med å inter-
vjue flere typer aktører i samme case, som i dette til-
fellet er kontor/fylke, er å fange opp perspektivene til 

alle involverte aktører knyttet til samme problemstil-
ling. Med en slik casemetodikk kan vi få et helhetlig 
bilde av hvordan resultater springer ut av bestemte 
forhold i organisasjonens kontekst og av aktørers 
handlingsrom innen denne konteksten (se for eksem-
pel Mjøset 2009). Litteraturgjennomgang og pilotin-
tervju var basis for å lage halvstrukturerte inter-
vjuguider. Intervjuene tok en time, bortsett fra bruke-
rintervjuene som tok en halvtime. Informantene har 
samtykket i å delta og er lovet anonymitet. Data er 
behandlet i tråd med rutiner for personvern. Alle 
intervjuer er tatt opp på lydbånd, transkribert og kodet 
og analysert ved hjelp av tekstanalyseprogrammet 
NVivo.

Resultater
Arbeidspraksis er det vanligste tiltaket blant unge
Opplæring er et av flere arbeidsrettede tiltak i Nav. 
Figur 1 viser hvor stor andel av de på arbeidsrettede 
tiltak som deltar på opplæringstiltak i ulike alders-
grupper. Opplæringstiltak er vanligere for de eldste 
unge enn de yngste. Mens opplæringstiltak utgjør 8 
prosent av alle på tiltak for de under 20, så utgjør det 
25 prosent for de mellom 25 og 29 år. Arbeidspraksis 
er det vanligste arbeidsrettede tiltaket blant unge, sær-
lig for de under 20 år, der 66 prosent har arbeidsprak-
sis som arbeidsrettede tiltak (figur 1). 

Opplæringstiltak utgjør en stadig mindre andel 
av de arbeidsrettede tiltakene
Av de med nedsatt arbeidsevne4 deltok 40 prosent på 
et arbeidsrettet tiltak de siste årene (figur 2). Av disse 
igjen var det om lag en fjerdedel som deltok i opp-
læringstiltak i 2018 (figur 3). Andelen som deltar på 
opplæringstiltak blant de med nedsatt arbeidsevne falt 
kraftig fra 2010 til 2014. Etter en svak økning fra 
2014 til 2016, har andelen falt igjen (figur 3). Blant 
ordinære arbeidssøkere har andelen på arbeidsrettede 
tiltak samlet sett ligget på mellom 18 og 22 prosent, 

4 Antall med nedsatt arbeidsevne per måned i aldergruppen under 30 
år i 2018 er 41 900, av disse er 4 333 på opplæringstiltak, hvorav 
990 deltar på AMO-kurs og 3343 på andre opplæringstiltak . Antall 
ordinære arbeidsledige per måned under 30 år er 36 200, av disse er 
1670 på opplæringstiltak, hvorav 1637 deltar på AMO-kurs, kun 2 
prosent (33 per måned), deltar på andre opplæringstiltak . 
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med topper i 2012 og 2017 (figur 2). Andelen av ordi-
nære arbeidssøkere som deltok på opplæringstiltak 
ble redusert fra 2010 til 2015, og økte deretter noe. 
Opplæringstiltak for denne gruppen er i all hovedsak 

AMO-kurs. Både for de med nedsatt arbeidsevne, og 
for arbeidssøkere utgjør opplæringstiltak en avta-
gende andel av de arbeidsrettede tiltakene (figur 4).

Figur 1 Deltakere i arbeidsrettede tiltak for de under 30 år. Etter tiltaksgruppe og alder, prosent. 2018

(N=277 450, 12 måneder i 2018. Om lag 23 000 unge under 30 år deltar per måned i arbeidsrettede tiltak).
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At andelen på opplæringstiltak varierer skyldes dels 
hvilke grupper som til enhver tid er arbeidsledige eller 
har nedsatt arbeidsevne, noe som påvirkes av konjunktu-
rene. Men det ser også ut til å være en trend der de med 
nedsatt arbeidsevne over tid får mindre opplæringstiltak 
(figur 3). Opplæringstiltak utgjør også en stadig mindre 
andel av alle arbeidsrettede tiltak (figur 4).

Regler for opplæringstiltakene
Formålet med de tre opplæringstiltakene Nav forval-
ter er ifølge tiltaksforskriften at «arbeidssøkere kvali-
fiseres til ledige jobber» (§7–1, tiltaksforskriften). 
Regler for opplæringstiltakene presenteres i tabell 1.

Hvilke opplæringstiltak er vanligst for hvem?
Ordinær utdanning kan innvilges for inntil tre år, er det 
mest omfattende blant opplæringstiltakene og er bare 
tilgjengelig for dem med nedsatt arbeidsevne. AMO og 
YO er stort sett rettet inn mot yrkesfag innen videregå-
ende opplæring, mens ordinær utdanning også kan bru-
kes til studiespesialisering, eller til høyere utdanning.

Figur 5 og 6 viser andelen av de med nedsatt arbeids-

evne og andelen av ordinære arbeidssøkere som mot-
tar de ulike opplæringstiltakene i perioden 2010–
2018. Vi ser at ordinær utdanning er mest vanlig blant 
de med nedsatt arbeidsevne, mens AMO er mest van-
lig blant arbeidssøkere. Dette er ikke overraskende og 
i tråd med regelverket. Både antall og andel av de med 
nedsatt arbeidsevne som får ordinær utdanning, er 
mer enn halvert fra 2010 til 2018, og har også gått ned 
fra 2017 til 2018 (figur 6).

Det toårige yrkesrettede opplæringstiltaket (YO) ble 
innført i 2015/2016 og brukes lite5 og det er forslag om 
å slå det sammen med AMO. De intervjuede i Nav 
Fylke forklarer den lave bruken med at regler gjør det 
vanskelig å anvende. Noen få fylker bruker likevel YO. 
I Oslo brukes det til norskopplæring og et par andre 
fylker bruker det til å gi fagbrev for grupper med behov 
for tilrettelagt og praksisnær undervisning. Vi har ikke 
tall som viser fordeling mellom yrkesfag og studiespe-
sialisering blant dem som deltar i Navs tiltak «ordinær 

5 Det er imidlertid en del feilregistreringer der YO registreres som AMO .

Tabell 1 Navs opplæringstiltak

Arbeidsmarkedskurs (AMO) 2-årig Yrkesrettet Opplæring (YO) Ordinær utdanning (U)

Aldersgrense Over 18 år Over 19 år Over 22 år

Innsatsbehov Situasjonsbestemt, tilpasset 
og varig tilpasset

Situasjonsbestemt, tilpasset og varig tilpasset Tilpasset og varig tilpasset

Målgruppe Arbeidssøkere med behov 
for kvalifiserende tiltak

Personer med svake formelle kvalifikasjoner, 
eller svake grunnleggende ferdigheter som gir 
betydelige vansker med å komme inn på 
arbeidsmarkedet

Videregående opplæring til personer uten rett 
etter opplæringsloven eller introduksjonsloven 

Personer med som har fått sin arbeids-
evne nedsatt slik at de hindres i å 
skaffe seg eller beholde arbeid

Varighet Inntil ett år Inntil to år Inntil tre år + forlengelse for ett år 
(unntak)

Innhold Kortvarige arbeidsrettede 
kurs, gjerne kurs som gir for-
mell kompetanse

Yrkesrettet opplæring med vekt på formell kom-
petanse på nivå med videregående opplæring

Ordinær utdanning

Eksempler Sertifikat, kursbevis, del av 
fagopplæring, eller grunnleg-
gende ferdigheter (lese, 
skrive, regne, digitalt, munt-
lig)

Fagbrev, svennebrev, kompetansebevis, praksis-
brev, eller fagbrev gjennom praksiskandidatord-
ningen, opplæring i fagskole, opplæring i grunn-
leggende ferdigheter med sikte på yrkesbestemte 
kvalifikasjoner, eller i kombinasjon med yrkes-
opplæring som gir formell kvalifikasjon

Videregående opplæring, eller fag-
skole, eller høyere utdanning akkredi-
tert av NOKUT, eller opplæring i norsk 
og samfunnsfag for de uten rett etter 
introduksjonsloven

Kilde: Nav
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utdanning», men intervjuene med veilederne gir grunn 
til å tro at yrkesfag brukes mest. Studiespesialisering 
ses som mindre aktuelt fordi flertallet av brukerne selv 
ikke ønsker det, og fordi studiespesialisering ikke vur-
deres som en utdanning som i seg selv gir overgang til 
arbeid. Veilederne sa imidlertid at de i noen få tilfeller 
bruker studiespesialisering dersom bruker har et kon-
kret og realistisk ønske om et yrke som krever dette. 
Men da skal veileder være «veldig sikker» og må sy 
sammen et lengre løp for bruker.

Bruk av ordinær utdanning som opplæringstiltak øker 
jo eldre brukerne er, når vi ser på de mellom 18 og 29 
år (figur 7).

De med langvarig ytelse får i størst grad opp-
læringstiltak
I NAV er det arbeidsevnevurdering og innsatsbehov 
(se tabell 1) som skal styre hva slags oppfølging og 
tiltak en bruker får. Det er to hovedinnsatsgrupper; de 
med nedsatt arbeidsevne og ordinære arbeidssøkere. 
En Nav-ytelse skal gi livsopphold, men skal i prinsip-
pet ikke styre hva slags tiltak en bruker får.

Av de med overgangsstønad og arbeidsavklaringspen-
ger er det rundt 11 prosent som får «opplæringstiltaket» 
ordinær utdanning. Blant alle grupper som har nedsatt 
arbeidsevne, er det altså mottakere av disse to ytelsene 

som oftest får ordinær utdanning (tabell 2). Deretter 
kommer mottakere av uføretrygd med 8 prosent (tabell 
2). Dette er alle ytelser med lang varighet. De med ned-
satt arbeidsevne uten disse ytelsene mottar i liten grad 
opplæringstiltaket «ordinær utdanning» (mellom 0,3 
prosent og 3 prosent). Disse mottar sosialhjelp, til-
takspenger eller ingen ytelse fra Nav. De som er regis-

Figur 5 Bruk av opplæringstiltakene 2010–2018 for 
ordinære arbeidssøkere
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Figur 6 Bruk av opplæringstiltakene 2010–2018 for 
personer med nedsatt arbeidsevne
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Figur 7 Andel av de med nedsatt arbeidsevne på ulike 
opplæringstiltak, etter alder. Gjennomsnitt for 
perioden januar 2016–oktober 2017. Prosent
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trert med nedsatt arbeidsevne er en sammensatt gruppe 
(Sutterud og Sørbø 2018), og sannsynligvis kan kjen-
netegn ved disse være med på å forklare om de får opp-
læringstiltak. De som mottar overgangsstønad, uføre-
trygd eller arbeidsavklaringspenger er trolig også ulike. 
Et fellestrekk er likevel at de som har langvarige ytelser 
får ordinær utdanning som opplæringstiltak i langt 
større grad enn de uten disse ytelsene.

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet mottar kvalifi-
seringsstønad, normalt i 2 år, og har dermed også en 
ganske langvarig livsoppholdsytelse. Disse får imid-
lertid opplæringstiltak relativt sjeldent selv om de fyl-
ler kriteriene for alle de tre typene opplæringstiltak. 
Tiltakspenger styres av årlige budsjetter fra fylke, noe 
som kan bidra til at disse får ordinær opplæring i min-
dre grad enn andre mottakere på langvarige ytelser. 

AMO-kurs brukes mest av de som mottar tiltakspen-
ger, kvalifiseringsstønad, og av ordinære arbeidssø-
kere med og uten dagpenger.

Kun 0,02 prosent av dagpengemottakerne er i et ordinært 
utdanningstiltak i 2017, det betyr omtrent 2–3 personer 
per måned i snitt (tabell 2). For de som mottar dagpenger 
eller permitteringslønn har regelverket vært til hinder for 
å ta utdanning, men fra 1.mai 2016 ble reglene endret 
slik at dagpenger og utdanning kan kombineres under 
gitte forutsetninger. Eksempelvis må utdanningen legges 
opp slik at dagpengemottakeren også kan jobbe heltid på 
dagtid (med unntak av 10 dager per halvår), studiepro-
gresjonen kan maksimalt være 50 prosent og utdannin-
gen må avsluttes dersom den er til hinder for å takke ja til 
tilbud om fulltidsarbeid. Livsoppholdsutvalget (NOU 
2018:13) foreslår å utvide utdanningsmuligheter for dag-

Tabell 2. Andel arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne mellom 18 og 29 år på opplæringstiltak,  
i alt og etter ytelse1. Prosent (gjennomsnitt jan 2016 – oktober 2017)

AMO-kurs
2-årig 

opplæring
Ordinær 

utdanning
N (måneds observasjoner 

jan 2016-okt 2017)
gj.sn antall 
per måned

N
ED

SA
TT

 A
RB

EI
D

SE
VN

E:

Nedsatt arbeidsevne i alt 2,4 0,1 7,9 922 075 41 913

-arbeidsavklaringspenger 1,8 0,1 10,9 627 971 28 544

-uføretrygd 2,4 0,1 7,9 72 248 3 284

-overgangsstønad 2,6 0,1 11,5 15 812 719

-kun sosialhjelp 2,0 0,0 0,4 58 589 2 663

-med tiltakspenger 11,1 0,4 2,9 32 289 1 468

-med kvalifiseringsstønad 11,8 0,3 2,7 31 033 1 411

- uten arbeidsavklaringspenger/
uføretrygd

4,7 0,2 2,1 308 260 14 012

-sosialhjelp i alt* 3,4 0,1 2,1 107 438 4 884

A
RB

EI
D

SS
Ø

KE
RE

:

Ordinære arbeidssøkere i alt 4,5 0,1 0,0 796 738 36 215

-dagpengemottakere 3,1 0,0 0,0 329 249 14 966

-uten dagpengerett’ 5,5 0,1 0,1 472 664 21 485

-med overgangsstønad’ 3,2 0,1 0,0 34 057 1 548

-med uføretrygd 1,9 0,0 0,4 686 31

-med sosialhjelp 5,8 0,1 0,0 120 972 5 499

-med tiltakspenger 19,6 0,3 0,0 32 289 1 468

1 Noen kan ha flere ytelser samme måned, og det kan således være overlapp mellom personer på ytelsene . Bortsett fra for sosialhjelp er over-
lapp så uvanlig at det ikke påvirker resultatene . Men for sosialhjelp er det stor overlapp . Vi har derfor en kategori med de som kun mottar 
sosialhjelp . 
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pengemottakere slik at de kan motta dagpenger med 
redusert sats og samtidig ta utdanning på heltid. Videre 
er forslaget at de skal kunne fullføre grunnskole og/eller 
videregående opplæring uten krav om at de skal være 
disponible for arbeidsmarkedet

Praksis i Nav Fylker og Nav-kontor
Her vil vi beskrive hvordan regelverk, strukturer samt 
praksis og holdninger blant de som jobber i Nav fylke 
og Nav-kontor kan være med på å forklare hvorfor 
bruken av opplæringstiltakene er relativt lav.

Restriktive fylkesledd?
Samtlige fylkesledd har oppfattet styringssignalet om 
å prioritere utdanning for unge uten kvalifikasjoner og 
at dette har vært spesielt viktig fra og med 2017. I Nav 
fylke har de flere forklaringer på hvorfor opplærings-
tiltakene likevel ikke brukes mer. Den vanligste opp-
fatningen er at Navs veilederkorps har en restriktiv 
holdning til bruk av opplæringstiltakene, og da særlig 
ordinær utdanning. De tenker «arbeid først» og «kor-
teste vei til arbeid». Flere mener denne holdningen 
oppsto, eller ble forsterket, i forbindelse med Nav-re-
formen og innføring av arbeidsavklaringspenger:

«Spesielt tilbake til 2009, 2010 ikke sant, da var det jo 
sånn det var, at da skulle man søke mindre mot utdan-
ning og mer mot arbeidsrelaterte arbeidsmarkedstil-
tak. Og den henger nok fortsatt litt igjen» (Nav Fylke, 
Østlandet).

«En av årsakene var jo en sånn misforstått oppfatning 
av dette med «arbeid først», der man ble helt hysterisk 
på at folk skulle rett inn i arbeid. Man klarte ikke å se 
at «arbeid først» vil være en sving innom en kvalifise-
ring som gir en sterkere tilknytning til arbeidsmarke-
det» (Nav Fylke, Nord-Norge).

Nesten alle fylkesleddene sier de jobber med å øke 
bruk av opplæringstiltakene. Virkemidlene er stort 
sett informasjon i ukentlige e-poster og på fagsamlin-
ger. To har også reist ut til alle sine kontorer og snak-
ket om hvordan bruken kan økes. Det virker ikke som 
om fylkesleddet direkte pålegger kontorene noe når 
det gjelder opplæringstiltakene. En informant fra 
Nord-Norge ønsker mer utdanning i sitt fylke, men får 

det ikke til. Hun sier: «Men det er klart det å instruere 
det har ikke vi historie på».

I noen intervjuer pekes det på at fylkesleddet også kan 
påvirke i begrensende retning når de råder veiledere i 
enkeltsaker:

«det var mye økonomer, som er litt sånn, hva skal jeg 
si… Det har vært mye innskrenkende tolkning av til-
taksregelverket. Man har vært redd for å bruke penger. 
Når man er i tvil om det er i tråd med forskriften så gir 
man heller regelverket en innskrenkende tolkning for å 
være på den sikre siden» (Nav Fylke, Vestlandet).

Undersøkelsene er imidlertid ikke entydige når det gjel-
der fylkesleddenes styring. En av veilederne vi intervjuet 
på Østlandet omtalte rådene fra Nav fylke som fleksible 
og viste til et eksempel der Controller i fylket hadde god-
kjent «kreativ» bruk av YO. De brukte det for å kunne 
innvilge fagbrev for en bruker med arbeidsavklarings-
penger som var under 22 år og dermed ikke har rett til 
«ordinær utdanning» ifølge tiltaksforskriften.

Finansiering av tiltak er et annet viktig tema. Noen 
informanter i Nav fylke mener kontorene lettere bru-
ker dyre arbeidsrettede tiltak som er sentralt anskaffet 
fremfor ordinær utdanning. Årsaken er at førstnevnte 
belastes sentrale budsjetter, mens tiltakspenger tas av 
kontorets budsjetter.

Undersøkelsen av både fylkesleddet og Nav-kontorene 
tyder dessuten på at det er stor kontorvariasjon når det 
gjelder bruk av tiltakspenger. Noen sliter med å bruke 
opp tiltaksmidler, mens andre bruker opp sitt budsjett 
og gjerne også nabokontorenes dersom de har under-
forbruk. Det er også vanlig at kontorene får beskjed om 
å bruke tiltakspenger mot slutten av året fra Controller 
i Nav Fylke.

Mer restriktivt regelverk?
Sitatene over tyder på at regelverksendringer i 2010 
kan bidra til å forklare at bruk av ordinær utdanning 
sank og at frontlinjens prioriteringer og tenkemåter 
ble mer dreid mot «arbeid først». Arbeidsavklarings-
penger ble innført i 2010 og erstattet tre ytelser; yrkes-
rettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad. Det ser ut til at regler og praksis knyttet 
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til yrkesrettet attføring ga større rom for utdanning 
enn regelverket for arbeidsavklaringspenger. §11–5 i 
regelverket om arbeidsavklaringspenger sier at bru-
kers arbeidsevne skal vurderes opp mot «ethvert 
arbeid» mens det i yrkesrettet attføring het «høvelig 
arbeid» (§11.6). Mottakere av arbeidsavklaringspen-
ger må være villige til å ta arbeid som han eller hun er 
fysisk og/eller psykisk skikket til å ta, også innen 
yrker vedkommende ikke er utdannet til eller har 
arbeidserfaring fra. «Ethvert arbeid» innebærer dessu-
ten at bruker må være villig til å ta både heltids- og 
deltidsarbeid. I regelverket for yrkesrettet attføring 
var utdanning mer tilgjengelig. «Tidligere utdanning 
og praksis» og «utsikter til en varig arbeidslivstilknyt-
ning» var blant kriteriene for å vurdere hvilken type 
utdanning bruker skulle få (se §11.6) og formulerin-
gene var videre at tiltak som var «nødvendige og hen-
siktsmessige» skulle gis for å sette bruker i stand til å 
skaffe eller beholde «høvelig arbeid». En dom fra 
Trygderetten (30.9.2011) beskriver forskjellen mel-
lom gammelt og nytt lovverk. I regelverket om 
arbeidsavklaringspenger vektlegges begrepet 
«arbeidsevne», mens «inntektsevne» også var viktig i 
det gamle. For de som ikke lenger kunne utøve sitt 
yrke gjaldt «kompensasjonsprinsippet». Inntektsbort-
fallet ble kompensert ved at det ble gitt mulighet til å 
etablere seg på tilsvarende nivå i et nytt yrke og i 
praksis ble det gitt langvarige utdanninger. Både 
arbeidsavklaringspenger og yrkesrettet attføring er 
(var) tilgjengelig for ungdom som ikke har yrkeserfa-
ring, men nedsatt arbeidsevne og behov for bistand til 
å skaffe eller beholde arbeid.

Kan Nav-kontorenes praksis forklare lav bruk av 
opplæringstiltakene?
I denne bolken rapporterer vi fra undersøkelsen ved 
fire Nav-kontor.

«Utdanning først» eller «arbeid først»? Nav-kon-
torenes erfaringer og praksis
Signalet om at utdanning bør prioriteres for unge 
Nav-brukere, er tydelig oppfattet av alle Nav-veile-
derne og kontorlederne vi intervjuet og de viser til 
mål og disponeringsbrevet. Informantene sier dessu-
ten at arbeidsmarkedet gir samme signal. Arbeidsgi-
vernes krav til utdanning øker og veilederne erfarer 
at det blir stadig vanskeligere å hjelpe brukere ut i 

jobb hvis de ikke har fullført videregående skole. 
Dette gjelder også jobber som tidligere var lett til-
gjengelige for dem uten utdanning. Et sitat illustrerer 
dette godt:

«Vi ser jo at de ufaglærte brukerne våre, de sliter vel-
dig. De kommer så innmari langt bak i arbeidsmarke-
det. Vi hadde en butikkeier nå som søkte etter deltid 
hvor det var 170 søkere. Det er så mange om beinet, 
og når du da ikke har vitnemål fra videregående, er 
du ikke «top notch». Det er stigma knyttet til å ikke 
har fullført videregående. Det er det arbeidsgivere 
som reagerer på» (Veileder, sentralt kontor Østlan-
det).

Nav-veilederne opplever at bransjer, som er viktige 
inkluderingsarenaer for Navs brukere, har økt kravene 
til utdanning i løpet av de siste fem årene. Tidligere 
var det mulig å få fast jobb i barnehage og pleie- og 
omsorgssektoren uten formell utdanning, mens nå 
krever flere kommuner fagbrev (Bråten og Hagen 
2015). Et av kontorene på Mørekysten erfarte at 
mulighetene for ufaglærte er mindre også i verftsin-
dustrien. Verftene bruker heller innleie fra beman-
ningsselskaper for å løse oppgaver som ikke krever 
formelle kvalifikasjoner.

I intervjuene løftet veilederne frem at unge uten for-
melle kvalifikasjoner ikke bare sliter med å få jobb, 
men også med å få et stabilt fotfeste i arbeidsmarke-
det. Det å beholde jobb er en utfordring for denne 
gruppen. I situasjoner der arbeidsgiver må redusere, 
eller justere staben, er det erfaringsmessig de med 
bare grunnskole som ryker ut, og det kan være demoti-
verende å oppleve for de unge.

Intervjuene på Nav-kontorene, i likhet med fylkesin-
tervjuene, tyder på at vektleggingen av «raskeste 
mulig vei til ethvert arbeid» preger veiledernes priori-
teringer.

«Vi skal prioritere korteste veien til jobb og det over-
skygger ofte andre vurderinger. Vi er nødt til å prøve 
dem mot ethvert arbeid, så vi kan ikke bare si at du 
kan få slippe butikk fordi du ikke vil, eller fordi vi tror 
at helsen din gjør at du aldri kan få noen stabil jobb 
der» (Nav-veileder, usentralt kontor Østlandet).
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Mange ungdomsveiledere peker dessuten på at en del 
unge brukere trenger «jobbsmak» i flere yrker for å 
finne ut hva de vil utdanne seg innen, eller for å bli 
motivert til utdanning. Brukere med komplekse pro-
blemer kan trenge lengre løp med kombinasjon av 
ulike typer arbeidsrettede tiltak for å bli tilstrekkelig 
friske og kvalifiserte til å få en stabil jobb. Måten Nav 
måler suksess på ser ut til å forsterke prioritering av 
korte tiltak og raskeste vei til arbeid. Man måler kun 
overgang til arbeid i Navs statistikker og flere veile-
dere mener at «overgang til utdanning» burde være et 
selvstendig mål for flere av tiltakene og at man ville få 
et bedre bilde av et tiltaks reelle suksess hvis man 
også målte om arbeidet brukerne får er heltid eller del-
tid, og hvor lenge arbeidsforholdet varer.

Økonomiske vurderinger: finansiering av lange og 
korte løp
Brukernes ytelse ser ut til å være med på å forklare 
hvem som får ulike opplæringstiltak (se delen om 
opplæringstiltak og ytelse). Personer med nedsatt 
arbeidsevne med arbeidsavklaringspenger får det 
mest langvarige tiltaket, «ordinær utdanning», tre 
ganger så ofte som dem som ikke mottar arbeidsav-
klaringspenger. Alle disse har såkalt «tilpasset inn-
satsbehov» og fyller kriteriet for «ordinær utdanning». 
Dette kan tyde på at praksis ikke helt harmonerer med 
regelverket. Intervjuundersøkelsen bekrefter at det er 
brukere med langvarige livsoppholdsytelser som i 
størst grad får ordinær utdanning, men to av kontorle-
derne ønsket å utfordre dette mer, og sier de også gjør 
dette i noen få saker. Ut fra intervjuene forventet vi 
derfor å finne mer bruk av ordinær utdanning blant 
dem på tiltakspenger. Flere sa de brukte tiltakspenger 
i kombinasjon med supplerende sosialhjelp for å sy 
sammen noe lengre løp. Mange sosialhjelpsmottakere 
vil også være registrert med «situasjonsbestemt inn-
satsbehov»6 og fyller dermed vilkår for alle opp-
læringstiltak. Tallene viser imidlertid at bare et fåtall 
av de på ordinær utdanning mottar tiltakspenger. 
(tabell 2). Sitatet under illustrerer forholdet mellom 
ytelser og opplæringstiltak:

6 Disse vil i så fall være registrert med tiltakspenger i figur 6 og even-
tuelt motta supplerende sosialhjelp dersom de deltar i opplærings-
tiltak . 

«Man kan i teorien, lovverket sier at vi kan innvilge til 
alle typer klienter som har et visst innsatsbehov, men 
hvis du skal gå på tiltakspenger, så er du veldig 
avhengig av kontorets budsjett på tiltakspenger over 
tid. Så vi får jo veldig sterke signaler om at hvis noen 
ikke har langvarige ytelser, så er det heller ikke så 
veldig ønskelig [med ordinær utdanning]. Men nå 
med de nye reglene på AAP, så vil det bli flere som 
kanskje må delfinansieres med tiltakspenger fordi 
AAP er et år kortere» (veileder, usentralt kontor 
Nord-Vestlandet)

Langvarige opplæringstiltak finansiert over tiltaksbud-
sjettet ses altså som en risiko fordi det binder opp kon-
torets tiltakspenger over lang tid, kanskje også for kom-
mende år der man ikke ennå vet hvor mye tiltakspenger 
kontoret får. Ytelsen en person har betyr derfor mye 
ved vurdering av langvarige opplæringstiltak. Konto-
rene ser helst at det ligger en langvarig ytelse i bunn 
som sikrer bruker stabil dekning av livsopphold og ikke 
belaster kontorets tiltaksbudsjett for tungt. I lys av dette 
er det et paradoks at mange kontorer ikke greier å bruke 
opp tiltakspengene sine, og at det mot slutten av bud-
sjettåret kan være relativt lett å få innvilget dyre tiltak, 
som for eksempel sertifikater som koster rundt 100 000 
kroner (registreres som individuell AMO).

AMO-kurs er det opplæringstiltaket som brukes mest. 
Den viktigste grunnen er at AMO er tilgjengelig for alle 
typer Nav-brukere. En annen grunn er trolig at det er 
lett å bruke for veilederne, avlaster veileder for oppføl-
gingsoppgaver samt at det ikke binder opp tiltakspen-
ger over lang tid. De fleste AMO-kurs varer i 3 måne-
der. AMO er anskaffet gjennom rammeavtaler av Nav 
fylke (Se Oxford Research og BDO 2017 for utfyllende 
informasjon). Brukere som får innvilget tiltak har rett 
til tiltakspenger dersom de ikke har annen livsopp-
holdsytelse. Veilederne velger ofte å bruke kontorets 
tiltakspenger på AMO-kurs, eller til andre kortvarige 
tiltak, istedet for til mer langvarige opplæringstiltak.

«Vi kan bruke de [tiltakspengene] til å kjøpe de tilta-
kene vi vil. Kanskje ender vi ofte opp med å bruke de 
ferdigbestilte tiltakene for vi vet at det er en oppføl-
gingsbit knyttet til det. Den er så verdifull, fordi vi 
klarer ikke å være på alle steder på en gang» (Veile-
der, usentralt kontor Østlandet).
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Nav-veiledernes kompetanse og arbeidsbetingelser
Vår undersøkelse tyder på at veiledernes kompetanse 
om utdanningssystemet er for dårlig til å kunne vei-
lede unge mot utdanning på en effektiv måte. Det er 
sannsynlig at denne kompetansemangelen bidrar til 
underutnyttelse av opplæringstiltaket «ordinær utdan-
ning». Nav-veilederne mener de har god oversikt over 
Navs regelverk, men at det er komplisert å få oversikt 
over utdanningssystemets regelverk. Stilt overfor en 
konkret bruker må veilederne finne ut av tema som 
voksenrett, ungdomsrett, fullføringsrett, tidsfrister for 
å melde seg på videregående opplæring, og for å 
melde seg av uten å miste rettigheter, muligheter for 
tilrettelagt undervisning for brukere med nedsatt 
arbeidsevne og yrkesmuligheter knyttet til ulike fag- 
og studieretninger. Noen brukere mangler hele vide-
regående, mens andre bare mangler enkelte fag og 
veilederne synes det er vanskelig å ha oversikt over 
hvilke muligheter som finnes for å fullføre. Møtet 
mellom Navs regler og utdanningssystemets regler 
kan også skape usikkerhet. Et eksempel er at veile-
derne må vurdere om den unge har nedsatt arbeids-
evne opp mot en konkret utdanning som den unge 
ikke har noen erfaring fra og som veilederne selv har 
begrenset kunnskap om. Et sitat illustrerer kompetan-
seutfordringene knyttet til å veilede til ordinær utdan-
ning:

«Så vet jeg at mange kolleger sier at de vet så lite om 
utdanning og derfor er det vanskelig. Avklaringstiltak 
skal jo hjelpe oss, men innimellom har jeg på følelsen 
av at de kan ikke så mye de heller. Så prøver vi å 
sende folk til karriereveiledningssenteret og voksen-
opplæringen som kan være aktuelt for noen. Men 
igjen så er brukerne på veldig ulikt modenhetsnivå og 
det er ikke alltid jeg stoler på hva bruker har fått med 
seg av informasjonen de fikk» (Veileder, sentralt kon-
tor Østlandet).

I sitatet nevnes noen av de systemene som veiledere 
støtter seg til. Intervjuundersøkelsen tyder på at det 
finnes stor variasjon i hvordan veilederne skaffer seg 
kompetanse om utdanningssystemet. Fylkeskommu-
nens karrieresenter nevnes ofte. Fylkeskommunens 
oppfølgingstjeneste (OT) brukes også. OT har hoved-
ansvar for å bistå ungdom som har rett til videregå-
ende opplæring frem til de er 21 år. I noen fylker er 

forsøket med «Nav i videregående» videreført, og vei-
lederne som jobber der har mer kompetanse om utdan-
ningssystemet. Flere steder har Nav, videregående og 
høyere utdanningsinstitusjoner etablert egne samar-
beidsformer.

Veiledernes arbeidsbetingelser ser bare i noen grad ut 
til å forklare den relativt lave bruken av opplæringstil-
takene. Med arbeidsbetingelser mener vi forhold som 
tidsressurser og trekk ved hvordan Nav-kontoret er 
organisert. Alle kontorene vi undersøkte hadde spesi-
alisert seg med såkalte ungdomsteam. Bare ved ett av 
de fire kontorene opplevde veilederne at de ikke hadde 
nok tid til å følge opp brukerne mot utdanning. Dette 
kontoret var akkurat omorganisert slik at ungdomste-
amet fikk ansvar for alle under 30 år, mens de tidligere 
hadde hatt alle under 25 år. Dermed fikk hver ung-
domsveileder nær dobbelt så mange brukere (fra cirka 
30 til 60). Dessuten har dette kontoret hatt såkalt 
«dato-organisering», noe som betyr at brukerne forde-
les etter fødselsdato. Det innebærer at veilederne 
betjener brukere med alle typer ytelser. Veilederne 
opplevde derfor at de ble utfordret både på tid og 
kompetanse, og at det gikk utover brukere som tren-
ger mye oppfølging knyttet til utdanning. Ved ett av 
de store kontorene pekte ledelsen på at lav bruk av 
ordinær utdanning også kan skyldes at det har vært 
lite muligheter for å styre arbeidet strategisk inn mot 
utdanning på grunn av høyt sykefravær og stor gjen-
nomtrekk av ansatte.

Brukernes motivasjon og muligheter for utdanning
Noe av forklaringen på den lave bruken av opp-
læringstiltak er knyttet til trekk ved de unge brukerne 
selv. En del unge trenger lang tid og oppfølging av 
flere slag for å bli i stand til, og motivert for, skoleben-
ken. Mange har lav motivasjon for utdanning fordi de 
har hatt dårlige skoleopplevelser og lav mestringsfø-
lelse gjennom mange år. Disse sier gjerne at de helst 
vil jobbe når de kommer til Nav. Blant de som mottar 
arbeidsavklaringspenger har over halvparten psykiske 
lidelser og har droppet ut fra videregående skole. I til-
legg kommer en betydelig andel fra ressurssvake 
familier og/eller har opplevd mobbing. En del sliter 
med gjeld og rus. Intervjuundersøkelsen tyder på at 
dette kjennetegner en del unge mottakere av arbeids-
avklaringspenger og dette støttes også av annen 
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forskning (Strand m.fl. 2015, OECD 2018). Sosial-
hjelpsmottakerne har liknende kjennetegn. I statistik-
ken ser vi at de de unge bruker opplæringstiltakene 
mer jo eldre de blir. Vi gjenfinner denne forskjellen 
mellom de «yngste unge» og de «eldre unge» i veile-
derintervjuene. Sitatet illustrerer noe av årsaken til 
forskjellen:

«Mange av de unge er psykisk syke, de starter kanskje 
med medisiner når de er 18–19. Så tar det litt tid å 
finne riktige medisiner og behandling. Også har vi 
masse 18–19-åringer som har ruset seg for å døyve 
problemer og som bruker lang tid på å forstå at de må 
gjennom en behandling. Det er stor forskjell på de 
yngste og når de er i midten av 20-årene. Da har de 
ofte blitt friskere og har vært inn og ut av dårlige job-
ber og skjønner at de trenger utdanning.» (Veileder, 
sentralt kontor Nord-Vestlandet).

I 2016 kom en forskriftsendring som medførte at bru-
kere må være over 22 år for å ha rett til opplæringstil-
taket «ordinær utdanning» mens de mottar arbeidsav-
klaringspenger. Vi finner at de under 22 år fikk 
videregående opplæring i litt mindre grad i 2017, 
mens det ikke er noen endring for høyere utdanning 
fra 2016 til 2017 (ikke vist). Hensikten med regelend-
ringen var å lage klarere grenser mellom ansvaret til 
fylkeskommunene og Nav. Noen veiledere mener 
regelendringen ryddet opp i ansvarsforhold, mens 
andre peker på dilemmaer. En del unge har ikke for-
eldre som kan forsørge dem, eller bør flytte for seg 
selv av andre grunner. Disse trenger hjelp til livsopp-
hold. Hvis de skal gå på videregående, er studielån 
eneste mulighet og vår undersøkelse tyder på at bru-
kerne har lav motivasjon for å ta opp studielån i løpet 
av videregående opplæring, mens de har høyere moti-
vasjon for å lånefinansiere høyere utdanning.

Oppsummering og diskusjon
Politikerne har bedt Nav prioritere kvalifisering av 
unge under 30 år, og da særlig de som mangler vide-
regående skole. Statistikken viser imidlertid at bruken 
av Navs opplæringstiltak har sunket siste tiår. Bruken 
av tiltaket «ordinær utdanning» er nær halvert de siste 
ti årene. Målet med denne artikkelen har vært å 
beskrive hvilke brukere som får ulike opplæringstil-

tak, samt å komme nærmere en forklaring på hvorfor 
disse tiltakene ikke brukes mer. I denne avslutningen 
oppsummerer vi og diskuterer mulige forklaringer. En 
viktig forklaring er at målet om «arbeid først» står 
sterkt og er rotfestet i styring, organisatoriske struktu-
rer, regelverk for ytelser, finansiering av tiltak og i 
måten Navs suksess måles på. Andre forklaringer er 
frontlinjens mangelfulle kompetanse om utdannings-
systemet og at det blant unge brukere er mange som 
mangler motivasjon og forutsetninger for å gå løs på 
utdanning.

Arbeid først, eller utdanning først? Doble 
politiske signaler
En viktig forklaring på den relativt lave bruken av 
opplæringstiltakene, og da særlig de langvarige, ser ut 
til å være organisasjonens fokus på «arbeid først» og 
«korteste vei til ethvert arbeid». Intervjuer med alle 
Nav Fylker og fire Nav-kontor sannsynliggjør dette. 
Begge nivåer sier de har prioritert utdanning og opp-
læring mer de siste årene, og at de ønsker å gjøre det 
enda mer. Dette reflekteres imidlertid ikke i faktisk 
praksis. Nav Fylker oppfordrer til økt bruk av utdan-
ning, men ser ikke ut til å styre kontorene direkte på 
dette området. Undersøkelsen av kontorene viser at 
det er flere barrierer mot å bruke utdanning. Priorite-
ring av «arbeid først» er en av dem. Dette har vært et 
sentralt politisk signal i velferdspolitikken, og det ble 
forsterket med Nav-reformen i 2010. «Overgang til 
arbeid» er den viktigste målformulering i Arbeids- og 
sosialdepartementets mål- og disponeringsbrev til 
Nav. Men kvalifisering har også vært et prioritert 
område, og fra 2017 ble «overgang til utdanning» for-
mulert som et selvstendig mål for unge som mangler 
kvalifikasjoner. Signalene fra politikere og ledere er 
altså flertydige, noe som også er påpekt tidligere (St.
meld.nr. nr 16 (2015–2016), Grue og Finvold (2014).

Finansiering av livsopphold og tiltak påvirker 
hvilke opplæringstiltak brukerne får
Det ser ut til at brukernes ytelser påvirker hvilke opp-
læringstiltak som blir brukt. I tråd med regler og for-
ventninger finner vi at det mest langvarige, og poten-
sielt mest kvalifiserende tiltaket, «ordinær utdanning», 
brukes mest av de som har langvarige livsoppholdsy-
telsene som arbeidsavklaringspenger, overgangsstø-
nad, og uføretrygd. De som kun mottar sosialhjelp 
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mottar i svært liten grad opplæringstiltak. Reglene 
sier at det er såkalt «innsatsbehov», og ikke ytelse, 
som skal styre hvem som får ordinær utdanning. Vi 
finner imidlertid at det er en relativt stor forskjell 
innad i gruppen som har nedsatt arbeidsevne og der-
med relativt likt innsatsbehov. Ordinær utdanning 
brukes for eksempel over 3 ganger så ofte av de som 
mottar arbeidsavklaringspenger enn av de som mottar 
tiltakspenger. Intervjuundersøkelsen bekrefter at det 
er brukere med langvarige livsoppholdsytelser som i 
størst grad får ordinær utdanning. Det ses som risika-
belt å innvilge langvarige opplæringstiltak over kon-
torets tiltaksbudsjett, særlig hvis de går over flere bud-
sjettår. Veilederne tyr lettere til sentralt finansierte, og 
kortvarige AMO-tiltak, som også ses som gunstige 
fordi de avlaster Nav-veilederne for oppfølgingsopp-
gaver. Foreliggende forskning tyder imidlertid på at 
AMO-kurs i mindre grad enn ordinær utdanning 
resulterer i at bruker kommer i jobb. Alle vi intervjuet 
erfarer at det å fullføre videregående opplæring blir 
stadig viktigere. Arbeidsmarkedet lukker seg mer og 
mer for unge som ikke har det, også i bransjer som for 
kort tid siden ansatte folk uten videregående. På bak-
grunn av det argumenterer flere kontorledere og veile-
dere for at Nav fremover bør løsrive seg mer fra hvilke 
livsoppholdsytelser brukerne har og innvilge utdan-
ning også for dem som ikke har langvarige ytelser. De 
nevner særlig sosialhjelpsmottakere. Livsoppholdsut-
valget (NOU 2018:13) foreslår dessuten å utvide 
muligheten til å ta utdanning for dagpengemottakere.

For restriktivt regelverk?
Dreiningen mot «korteste vei til arbeid» knyttes til 
innføring av arbeidsavklaringspenger i 2010. Arbeids-
avklaringspenger erstattet blant annet «yrkesrettet att-
føring» og her var det større rom for, og praksis for, å 
innvilge lengre utdanningsløp, også til unge. Mens 
prinsippet i regelverket om arbeidsavklaringspenger 
er at bruker må takke ja til «ethvert arbeid» (alle yrker, 
heltid/deltid) som hun er i stand til å utføre, var «høve-
lig arbeid» målet for yrkesrettet attføring. I intervju-
ene peker flere på den gamle praksisen var for liberal 
og at det oppstår et dilemma knyttet til rettferdighet 
når velferdsstaten finansierer langvarige utdanninger  
for noen som andre må lånefinansiere. Et annet 

dilemma er at lange utdanningsløp kan betraktes som 
«innlåsing» ettersom det tar mye tid før bruker kom-
mer i arbeid samt at det er usikkerhet knyttet til om 
velferdsstatens investering i utdanning fører til jobb. 
Det kan se ut til at tidligere tiders praksis ble sett på 
som for «slepphendt» og at pendelen svingte ganske 
langt ut i restriktiv retning da arbeidsavklaringspenger 
ble innført.

Nav-veiledernes kunnskap om 
utdanningssystemet
Nav-veiledernes kunnskap om utdanningssystemet er 
også en forklaring på at opplæringstiltakene ikke bru-
kes mer. De synes det er vanskelig å ha oversikt over 
hvilke yrkesmuligheter som er knyttet til de mange 
fag- og studieretninger som finnes, hvordan man kan 
sy sammen et opplegg for brukere som mangler deler 
av videregående, samt muligheter for tilrettelegging 
av undervisning, noe flere unge Nav-brukere har 
behov for. I tillegg er det vanskelig å holde oversikt 
over ulike frister og hvem som rett til videregående 
opplæring. Kompetanse om dette finnes, dels i fylkes-
kommunale enheter, dels i Nav. Samarbeidet dem 
imellom er lite utviklet mange steder og det er heller 
ingen enhetlige eller klare retningslinjer for hva, og 
hvor mye, Nav-veilederne skal kunne om utdannings-
systemet.

Brukernes motivasjon og muligheter
Sist men ikke minst skyldes relativt lav bruk av opp-
læringstiltakene at brukerne selv ofte har lav motiva-
sjon for utdanning og også helsemessige og sosiale 
utfordringer som gjør det vanskelig å gå på skole. Lav 
motivasjon er gjerne knyttet til dårlige skoleopplevel-
ser. Vi finner imidlertid en tydelig aldersforskjell i 
både det kvantitative og kvalitative materialet. Tal-
lene viser at de «eldste unge» over 25 år bruker opp-
læringstiltakene mer enn de «yngste unge». Intervju-
materialet tyder på at de «eldste unge» er mer motivert 
til å ta fatt på utdanning fordi de har blitt bedre av 
sykdommen sin (dels fordi den er behandlet), har 
prøvd ulike jobber og funnet mer ut av hva de vil. 
Mange av dem har også erfart at de trenger utdanning 
for å få en stabil og god jobb.
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FRAFALL FRA ARBEIDSLIVET ETTER 
LANGTIDSSYKMELDING
Av Nina Lysø og Jon Petter Nossen

Sammendrag
Å redusere frafallet fra arbeidslivet er ett av to nasjonale mål i den nye IA-avtalen for perioden 
2019–2022. I avtalen pekes det spesielt på langtidssykmeldte som går over på mer varige tryg-
deytelser, samt tidligpensjonering. Det vil være behov for en eller flere indikatorer som gjør det 
mulig å følge og vurdere utviklingen i frafallet over tid. 

Vi ser her på hvordan en indikator, begrenset til frafall i etterkant av langtidssykmelding, kan 
utformes. Blant annet ser vi nærmere på mulige definisjoner av «langtidssykmeldt» og «frafall». 
Som grunnlag for å belyse dette undersøker vi utviklingen i langtidssykefraværet og senere ar-
beidstilknytning, herunder mottak av ulike trygdeytelser, de siste femten årene.

I 2017 var det 40 000 personer som brukte opp rettighetene til sykepenger fra NAV etter å ha 
vært sykmeldt i tolv måneder. I perioden 2002–2017 har det vært en sterk nedgang i dette an-
tallet, og denne utviklingen har bidratt til en markant nedgang i frafallet fra arbeidslivet etter 
langtidssykmelding. Vi finner også at en del langtidssykmeldte senere mottar ulike ytelser uten å 
ha brukt opp sykepengerettighetene først, og at dette antallet øker over tid. Ut fra dette bør  en 
frafallsindikator ikke begrenses til kun å omfatte sykmeldte som bruker opp rettighetene. I artik-
kelen presenteres to alternative indikatorer, der den viktigste forskjellen er om personer med en 
viss arbeidstilknytning seks måneder senere regnes med i frafallet eller ikke. I 2017 var frafallet 
etter langtidssykmelding ifølge disse indikatorene på 1,2–1,7 prosent, målt som andel av syssel-
settingen. Begge viser en betydelig reduksjon i frafallet de siste femten årene, men mesteparten 
av nedgangen kom i 2004–2005.

Vår analyse viser en nedgang i frafallet fra arbeidslivet blant personer som allerede er innenfor. 
Utviklingen kan sies å være i tråd med andre utviklingstrekk, som at færre i aldersgruppene over 
55 år er blitt uføretrygdet det siste tiåret, og at yrkesaktiviteten etter fylte 62 år har økt. Det er 
sannsynlig at begge disse forholdene blant annet reflekterer en bedret helsetilstand blant seni-
orene i yrkesaktiv alder. 
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Innledning
I Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeids-
liv 2019–20221 (den nye IA-avtalen) er det over-
ordnede målet å «… skape et arbeidsliv med plass 
til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall 
og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen» 
(side 2). Dette er konkretisert i form av to nasjonale 
mål: Å redusere sykefraværet med 10 prosent sam-
menlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og å 
redusere frafallet fra arbeidslivet.2 Det gis ingen 
presis definisjon av frafall fra arbeidslivet utover at 
det menes «personer i yrkesaktiv alder som ikke 
kommer tilbake til arbeid etter fravær», og at dette 
«vanligvis dreier seg om langtidssykmeldte som 
går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert 
til uføretrygd, eller personer som går over til tidlig-
pensjonering».

På denne måten setter den nye IA-avtalen fokus på 
sykefravær som sådan, og peker samtidig på langtids-
sykmelding som «inngangsport» til mer varige helse-
relaterte trygdeytelser. Utgangspunktet for dette er at 
mange av de langtidssykmeldte bruker opp sykepen-
gerettighetene og deretter går over på arbeidsavkla-
ringspenger (AAP). Det er også en del som går direkte 
over på uføretrygd, og vi må dessuten anta at mange 
av AAP-mottakerne senere vil motta uføretrygd. Sta-
tistikken viser at omkring 30–35 prosent av AAP-mot-
takerne mottar uføretrygd uten å være registrert i 
arbeid seks måneder etter avgang fra ordningen, og i 
tillegg er det noen som kombinerer uføretrygd og 
arbeid.3

Videre er det noen som forlater arbeidslivet gjennom 
uttak av pensjon, herunder AFP etter «gammel ord-
ning» og alderspensjon, som fra 2011 også omfatter 

1 Hele avtalen kan leses her: https://www.regjeringen.no/globalas-
sets/departementene/asd/dokumenter/2018/ ia -avta-
len-2019–2022.pdf

2 Det førstnevnte målet erstatter det tidligere delmål 1 om en reduk-
sjon i sykefraværet på 20 prosent sammenlignet med 2. kvartal 
2001, mens det andre delvis erstatter de tidligere delmålene 2 og 
3. I den nye IA-avtalen blir det framhevet to innsatsområder for å 
støtte opp under målene i avtalen – forebyggende arbeidsmiljøar-
beid og innsats mot lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. 

3 Hentet fra: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/
AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Arbeids-
avklaringspenger

aldersgruppen 62–66 år. Dersom dette skjer etter først 
å ha vært sykmeldt, kan det sies å være en del av fra-
fallet etter langtidssykmelding.

Samlet kan disse overgangene etter langtidssykmel-
ding betegnes som frafall fra arbeidslivet. Også 
andre typer frafall kan inkluderes i dette begrepet (jf. 
«vanligvis» i sitatet over), for eksempel når personer 
blir stående uten arbeid og heller ikke mottar en 
trygdeytelse.

Personer som har vært sykmeldte så lenge at de har 
brukt opp sykepengerettighetene er et naturlig 
utgangspunkt når vi skal undersøke frafall fra 
arbeidslivet etter langtidssykmelding.4 Dette er 
imidlertid en noe snever definisjon av langtidssyk-
meldte, siden det er mulig å ha avgang fra arbeids-
livet uten å bruke opp sykepengerettighetene (se 
faktaboks om regelverk). Vi undersøker derfor også 
frafall for personer med mindre enn tre måneder 
igjen av sykepengerettighetene. Analysen omfatter 
alle grupper med rett til sykepenger i perioden 
2002–2017 (se faktaboks om datagrunnlag og 
metode).

I den nye IA-avtalen, og i denne artikkelen, kan fra-
fall sies å være definert som en strømningsvariabel, 
altså hvor mange som i løpet av en periode forlater 
arbeidslivet. «Utenforskap» i betydningen av å stå 
utenfor arbeidslivet har vært et tema i samfunnsde-
batten de siste årene, men de fleste analyser av dette 
benytter beholdningstall, eksempelvis målt som sys-
selsettingsandeler eller som andelen av befolkningen 
som mottar helserelaterte ytelser (SSB 2018, Kann 
og Sutterud 2017 og Fløtten mfl. 2011). I en av rela-
tivt få analyser som vurderer frafall fra arbeidslivet 
ut fra en strømningsvariabel, tas det utgangspunkt i 
en hypotese om at det primært er «rene» helsemes-
sige årsaker til at en del bruker opp sykepengerettig-
hetene (Kann mfl. 2013). Antall personer som bruker 
opp sykepengerettighetene skulle med dette forven-
tes å være en relativt stabil andel av befolkningen så 
lenge folkehelsa holder seg stabil. Dette finner de 

4 For tidligere analyser med utgangspunkt i denne gruppen, se Han-
dal (2010), Kann mfl. (2013), Kalstø og Galaasen (2015) og Lima 
(2016).

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/ia-avtalen-2019-2022.pdf
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Arbeidsavklaringspenger
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Arbeidsavklaringspenger
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/AAP+nedsatt+arbeidsevne+og+uforetrygd+-+statistikk/Arbeidsavklaringspenger
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imidlertid ikke støtte for, i stedet viser det seg at 
antallet i hovedsak svinger i takt med sykefraværs-
tallene generelt.

I første del av artikkelen undersøker vi hvor mange 
som bruker opp sykepengerettighetene og hvor 
mange langtidssykmeldte som avslutter sykepenge-
perioden inntil tre måneder før rettighetene er opp-
brukt. I andre del ser vi på status seks måneder etter 
avslutning av sykepengeperioden, både når det gjel-
der trygdeytelser og arbeidstilknytning. Vi ser også 
på hvor mange som kombinerer en ytelse med arbeid, 
siden det kan diskuteres om dette skal betraktes som 
frafall eller ikke. For å få et bedre grunnlag for å vur-
dere hvor godt ulike frafallsmål fungerer, studerer vi 
utviklingen de siste femten årene. Dette tilsvarer 
omtrent perioden etter at den første IA-avtalen ble 
undertegnet.

Det er grunn til å tro at personer med gradert sykmel-
ding har større sannsynlighet for å beholde jobben 
(helt eller delvis) etter at sykepengerettighetene er 
brukt opp, enn personer med full sykmelding. Siden 
det har vært en sterk økning i bruken av gradert syk-
melding i perioden (Nossen og Lysø 2018), vil vi også 
undersøke hvordan status i etterkant av sykepenger 
varierer med sykmeldingsgrad, og om den økte bru-
ken av gradering i perioden synes å ha påvirket 
arbeidstilknytningen i etterkant. Vi skiller mellom 
høye og lave graderinger, siden disse trolig benyttes i 
nokså forskjellige situasjoner.

Avslutningsvis oppsummerer vi funnene og presen-
terer to alternative indikatorer på frafall fra arbeids-
livet i etterkant av langtidssykmelding. Hvilke syk-
meldte som bør omfattes av indikatoren, hvordan 
frafall fra arbeidslivet kan defineres og hvordan fra-
fallet kan måles, er spørsmål som diskuteres.

Regelverk av betydning for overgang mel-
lom sykepenger og andre trygdeytelser
Makstid: I utgangspunktet har de fleste sykmeldte rett til 
inntil 52 uker med sykepenger fra NAV i løpet av en treårs-
periode, fratrukket arbeidsgiverperioden på 16 kalender-
dager. Tidligere forbruk av sykepengedager slettes imid-
lertid når du har vært helt arbeidsfør i seks måneder. 
Personer i alderen 67–69 år har bare rett til 12 uker med  
sykepenger fra NAV. Ved fylte 70 år tar sykepengerettighe-
tene slutt for alle.

«Friskmelding til arbeidsformidling»: Dette er en ordning 
for personer som ikke er «generelt arbeidsuføre», men 
som av helsemessige årsaker ikke kan fortsette i sin 
nåværende jobb. Du må ha sagt opp arbeidsforholdet og 
meldt deg som arbeidssøker, og får da fortsatt rett til 
sykepenger i inntil 12 uker fram til du finner arbeid (eller 
bruker opp sykepengerettighetene).

Overgang til andre ytelser: Det er mulig å ha overgang fra 
sykepenger til arbeidsavklaringspenger (AAP) uten først å 
ha brukt opp sykepengerettighetene. Personer som har 
rett til begge ytelser kan velge den høyeste ytelsen. Som 
hovedregel vil sykepenger være mest gunstig, men i noen 
tilfeller vil AAP kunne gi høyere kompensasjon. Det er også 
mulig å gå fra sykepenger til dagpenger uten først å ha 
brukt opp sykepengerettighetene dersom arbeidsforhol-
det avsluttes (eventuelt etter å ha vært på «friskmelding 
til arbeidsformidling»). Det er derimot ikke mulig å ha 
direkte overgang fra sykepenger til uføretrygd uten først å 
ha gått ut perioden med sykepenger.

Gradering: For å få sykepenger må arbeidsevnen være 
nedsatt med minst 20 prosent. For AAP og uføretrygd er 
det derimot et vilkår at arbeidsevnen er nedsatt med minst 
50 prosent.

Uføretrygd: Fra 2015 har alle uføretrygdede rett til syke-
penger gitt at de oppfyller opptjeningskrav mv. Før 2015 
var det kun uføretrygdede med gradert uføretrygd som 
hadde denne retten.

Tidsbegrenset uførestønad (TU): Personer som mottok 
gradert tidsbegrenset uførestønad hadde også rett til 
sykepenger så lenge denne ordningen eksisterte, det vil si 
i årene 2004–2010. TU-mottakere mistet denne retten da 
ordningen ble erstattet av AAP.



22

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2019
//  Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding

Færre bruker opp sykepengerettighetene
Redusert med over 40 prosent per sysselsatt
Siden 2002 har det vært en kraftig nedgang i antall 
personer som årlig bruker opp sykepengerettighetene 
(figur 1, venstre del). Mesteparten av denne nedgan-
gen kom i 2004–2005 i forbindelse med en større 
regelverksreform. Etter en forbigående økning i 
2009–2010, ble antallet igjen redusert. De neste fem-
seks årene var det nokså stabilt, men i 2017 ser vi en 
ny nedgang. Mens det i starten av femtenårsperioden 
var 59 000 personer som brukte opp rettighetene hvert 
år, var antallet redusert til 47 000 i 2005 og 40 000 i 
2017. I perioden som helhet har nedgangen vært på 
om lag 19 000 (32 %), og fra 2005 til 2017 har det 
vært en nedgang på 7 000.

Datagrunnlag og metode
Utgangspunktet for analysen er NAVs sykepengeregister, 
som inneholder informasjon om alle utbetalinger av syke-
penger fra NAV. Datamaterialet omfatter ikke arbeidsgiver-
perioden, som normalt tilsvarer de første 16 dagene av et 
sykefravær. Alle sykepengetilfeller som ble avsluttet i perio-
den 2002–2017 inngår i datagrunnlaget. I hovedsak er dette 
arbeidstakere, men også selvstendig næringsdrivende, 
arbeidsledige med dagpengerettigheter og enkelte andre.

Analysegruppen er først og fremst personer som har vært syk-
meldte så lenge at de har brukt opp sykepengerettighetene 
(når makstid).1 Vi ser også på personer som avslutter sykefra-
været når det gjenstår mindre enn tre måneder av sykepenge-
perioden. Dersom en person i løpet av ett år har flere sykepen-
getilfeller som er avsluttet inntil tre måneder før makstid, er 
det siste tilfellet beholdt. Hvor mange som bruker opp syke-
pengerettighetene (og som har mindre enn tre måneder igjen) 
måles både som andel av alle som avsluttet (minst) ett syke-
pengetilfelle samme år og som andel av alle sysselsatte (AKU).

I tråd med tidligere analyser (Kann mfl. 2013 og Kalstø og 
Galaasen 2015)2 velger vi å se på status seks måneder etter 
at sykepengeperioden er avsluttet. Tidspunktet er valgt for å 

1 Opplysningene om maksdato i statistikkregisteret kan være unøy-
aktige siden denne datoen ofte endrer seg gjennom sykepengepe-
rioden, blant annet som følge av uttak av ferie (sykepengene stan-
ses da midlertidig). Vi har derfor korrigert maksdatoen i tilfeller hvor 
den ikke stemmer med registrerte sykepengedager. Sammenliknet 
med publisert statistikk har dette kun marginal betydning for hvor 
mange som bruker opp sykepengerettighetene.

2 Se også «Infografikk fra NAV – Sykepenger i ett år: Hva skjer 
etterpå?», hentet fra https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/
Kunnskap/infografikk-fra-nav

ta høyde for eventuelle forsinkelser i utmeldinger/innmeldin-
ger til Aa-registeret/a-ordningen og saksbehandlingstid hos 
NAV, slik at flest mulig av dem som har overgang til arbeid 
og/eller ytelser fanges opp.

Opplysninger om sykmeldingsgrad er hentet fra sykmeldin-
gene, mens opplysninger om trygdeytelser seks måneder 
senere er hentet fra registre over mottak av AAP, herunder 
ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbe-
grenset uførestønad som ble erstattet av AAP fra mars 2010. 
I tillegg er det koblet på opplysninger om uføretrygd, dag-
penger, alderspensjon og AFP.

Noen personer mottar to (eller flere) ytelser i samme måned. 
For å få gjensidig utelukkende kategorier har vi valgt å beholde 
første ytelse etter følgende rangering (fra kortvarig til langva-
rig ytelse): Dagpenger, AAP, uføretrygd og alderspensjon/AFP. 
Vi tar ikke hensyn til om ytelsene er graderte. Opplysninger om 
arbeidsforhold er hentet fra Aa-registeret/a-ordningen via 
sykefraværsstatistikken (se faktaboks om a-ordningen). 

For personer som driver selvstendig næringsvirksomhet har vi 
kun årlige inntektsopplysninger. Det betyr at personer i denne 
gruppen som ikke mottar en trygdeytelse seks måneder etter 
avslutning av sykepengetilfellet, får status «hverken arbeid 
eller ytelse». Denne restgruppen kan også bestå av personer i 
utdanning, personer som mottar overgangsstønad, sosial-
hjelp eller en uføreytelse fra en tjenestepensjonsordning, per-
soner som blir forsørget av familien, og døde.

Samtidig med nedgangen i antall personer som bruker 
opp sykepengerettighetene, har det totale antall perso-
ner som årlig mottar sykepenger fra NAV vært nokså 
stabilt over tid, mens antall sysselsatte har økt en del 
(16 %). Drøyt 10 prosent av alle som avsluttet en peri-
ode med sykepenger i 2017 brukte opp sykepengeret-
tighetene (figur 1, høyre del). Denne andelen er redu-
sert med 4 prosentpoeng (28 %) i løpet av 
femtenårsperioden vi ser på. Regnet som andel av alle 
sysselsatte har nedgangen vært enda større (41 %).  
I perioden sett under ett er det en reduksjon fra 2,6 
prosent til 1,5 prosent.5 Nedgangen var størst i 2005, 

5 Den økte arbeidsinnvandringen fra 2005 kan ha bidratt til nedgan-
gen i antallet som bruker opp sykepengerettighetene per syssel-
satt, siden denne gruppen i hvert fall de første årene forventes å ha 
et lavere sykefravær enn gjennomsnittet.

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/infografikk-fra-nav/_attachment/501053?_download=true&_ts=15cee7b73d8
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/infografikk-fra-nav/_attachment/501053?_download=true&_ts=15cee7b73d8
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2011 og 2017. I det videre vil vi legge hovedvekten på 
andelen av de sysselsatte, som vi mener er det mest 
relevante målet.

Halvparten av nedgangen kom i 2004–2005
Den kraftige nedgangen i andelen som bruker opp 
sykepengerettighetene i 2004–2005 sammenfaller 
med en markant nedgang i sykefraværsprosenten, og 
må sees i sammenheng med en større reform av regel-
verket for sykmelding som trådte i kraft 1. juli 2004 
(Markussen 2009). Det ble da blant annet innført et 
aktivitetskrav som gjelder «senest innen 8 uker» og 
presisert at gradert sykmelding alltid skal vurderes 
ved lengre fravær.6 Nedgangen dette ene året står for 
halvparten av den totale nedgangen i perioden, regnet 
som andel av de sysselsatte.

Utviklingen på arbeidsmarkedet er antagelig en viktig 
årsak til de mer kortvarige svingningene i perioden. 
Den gjennomsnittlige varigheten av sykefraværene 
øker med økende arbeidsledighet, noe som blant annet 
kan henge sammen med at sykepenger gir høyere 
kompensasjon enn dagpenger (Nossen 2014 og Godøy 

6 Også andre endringer støttet opp under kravet om aktivitet. I tillegg 
bidro en bedring i arbeidsmarkedet omkring 2004 til nedgangen.

2014). Når vi ser bort fra disse svingningene og fallet 
i 2005, har det vært en svakt synkende trend i andelen 
som bruker opp sykepengerettighetene per sysselsatt. 
De siste årene har det vært en utflating, med unntak av 
en relativt stor nedgang i 2017. I tillegg til en bedring 
i arbeidsmarkedet etter oljekrisen i 2015, kan nedgan-
gen i 2017 skyldes NAVs satsing på å håndheve akti-
vitetskravet for sykepenger mer konsekvent («Hed-
marksmodellen»). Satsingen ble intensivert i 2015, og 
vi ville forventet å se en effekt på antallet som bruker 
opp sykepengerettighetene allerede i 2016. Det er der-
for vanskelig å konkludere sikkert med at håndhevin-
gen av aktivitetskravet er årsaken til nedgangen i 
2017. De siste årene har det også vært betydelige 
endringer i NAVs utbetalingsrutiner, og de første ste-
gene i digitaliseringen av sykmeldingene ble iverk-
satt. Det er usikkert hvordan og i hvilken grad dette 
har påvirket tallene.

Selv om gjennomsnittlig varighet av sykepengetil-
fellene i store trekk har vært stabil7 i perioden vi 
studerer, viser forløpsanalyser at det har vært noen 
endringer i friskmeldingsmønsteret over tid (Nos-

7 Vi ser da bort fra svingninger i forbindelse med endringer i arbeids-
markedet, samt sykmeldinger knyttet til enkeltstående behand-
lingsdager (som har økt markant).

Figur 1. Personer som har brukt opp sykepengerettighetene, etter sluttår. Antall (venstre del) og i prosent av 
antall personer som har mottatt sykepenger fra NAV og av antall sysselsatte (høyre del)

Kilde: NAV og SSB (AKU)
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sen og Lysø 2018). Siden 2005 har det vært en ten-
dens til at noen færre friskmeldes de første ukene 
av sykepengeperioden (trygdeperioden), men at 
flere friskmeldes fra 18 ukers sykefravær og ut 
sykepengeperioden. Samlet sett betyr dette at en 
økende andel av sykefraværene avsluttes relativt 
kort tid før sykepengerettighetene ville vært brukt 
opp (Nossen og Brage 2016 og Nossen og Lysø 
2018). Dette har begrenset betydning for sykefra-
været i form av tapte dagsverk, slik det måles i 
sykefraværsstatistikken, men innebærer at færre 
bruker opp sykepengerettighetene.

Flere langtidsfravær avsluttes før makstid
Som nevnt innledningsvis er det et spørsmål om det er 
tilstrekkelig å tallfeste frafallet fra arbeidslivet med 
utgangspunkt i gruppen som bruker opp sykepenge-
rettighetene, eller om en også bør ta hensyn til langva-
rige sykefravær som ikke fortsetter helt til makstid. 
Forløpsanalyser viser altså at det i løpet av det siste 
tiåret har vært en økende sannsynlighet for å bli frisk-
meldt mot slutten av sykepengeperioden. Det er mulig 
dette kan ha sammenheng med den økte bruken av 
gradert sykmelding.

Som følge av disse endringene i friskmeldingsmøn-
steret, har det i perioden 2002–2017 vært en betyde-
lig økning i antall personer som bruker opp en stor 
del av sykepengerettighetene, men som ikke når 
makstid, og heller ikke har gjort det seks måneder 
senere. Nedgangen i hvor mange som bruker opp 
minst ni måneder av sykepengerettighetene er der-
med en god del mindre enn nedgangen i hvor mange 
som bruker opp sykepengerettighetene (figur 2, ven-
stre del). Dette er imidlertid bare tilfelle i perioden 
etter 2005. Dersom vi inkluderer personer som 
avsluttet sykefraværet inntil en uke før makstid, blir 
nedgangen fra 2005 til 2017 halvert til 3 500, og 
inkluderer vi også personer som avsluttet sykefra-
været inntil tre måneder før makstid, blir nedgangen 
snudd til en økning på 6 500 personer siden 2005. 
Vi velger heretter å holde oss til denne definisjonen 
av langtidssykmeldte som ikke bruker opp sykepen-
gerettighetene, altså personer som har mindre enn 
tre måneder igjen av sykepengeperioden, selv om 
det kan argumenteres for at flere eller færre skal 
omfattes.

Regnet som andel av alle sysselsatte har langtidssyk-
meldte samlet sett blitt noe redusert også etter 2005 

Figur 2. Personer som har brukt opp sykepengerettighetene, eller som har mottatt sykepenger inntil en uke 
mindre enn til makstid* eller inntil tre måneder mindre enn til makstid*, etter sluttår. Antall (venstre del) og i 
prosent av antall sysselsatte (høyre del) 

* Personer som når makstid innen seks måneder (nytt sykepengetilfelle), er utelatt fra disse to gruppene.

Kilde: NAV og SSB (AKU)
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(fra 2,9 % i 2005 til 2,8 % i 2017) (figur 2, høyre del). 
Sammenlignet med 2002 er det en nedgang på 22 pro-
sent, mot 41 prosent når vi kun ser på personer som 
brukte opp sykepengerettighetene. Men tilnærmet 
hele nedgangen kom altså omkring regelverksrefor-
men i 2004. For øvrig ser vi at de konjunkturmessige 
svingningene er omtrent som før.

Kjennetegn for denne gruppen og for gruppen som 
bruker opp sykepengerettighetene er vist i vedlegg 
(tabell V1).

Status seks måneder etter makstid på 
sykepenger
To av tre mottar AAP eller uføretrygd
I 2017 var det altså 40 000 personer som brukte opp 
sykepengerettighetene sine. Seks måneder etter opp-
hør finner vi at over halvparten av disse (56 %) mot-
tar AAP, hvorav en tredjedel samtidig er delvis i 
arbeid (figur 3; de to øverste feltene i hver stolpe).8 1 

8 Å være i arbeid betyr her at man har et aktivt arbeidsforhold, som i 
hovedsak bestemmes ut fra at man har en arbeidsgiver og 
lønnsinntekt (se faktaboks om a-ordningen).

av 12 mottar uføretrygd (8 %), men de aller fleste av 
disse hadde uføretrygd (eventuelt gradert) allerede 
før de ble sykmeldt. En fjerdedel av dem som mottar 
uføretrygd seks måneder senere jobber samtidig noe. 
Videre mottar en del alderspensjon/AFP (5 %). Av 
disse er det et mindretall som samtidig er i jobb 
(2 %).

I 2017 var hver femte (21 %) i gruppen som brukte 
opp sykepengerettighetene tilbake i arbeid etter seks 
måneder uten samtidig å motta noen av de tre 
ytelsene eller dagpenger.9 Inkluderer vi personer 
som er delvis i jobb i kombinasjon med en ytelse, 
eller som mottar dagpenger (3 %), kan vi si at nær-
mere halvparten (45 %) fortsatt har en fot innenfor 
arbeidslivet.

Vi finner en del (7 %) som hverken er i arbeid eller 
mottar noen ytelse seks måneder senere. En del av 
disse kan være i arbeid som selvstendig næringsdri-
vende eller i utdanning (vi har ikke opplysninger om 
dette, se faktaboks om datagrunnlag og metode). Vi 

9 Andre ytelser enn disse fire er ikke undersøkt.

Figur 3. Personer som har brukt opp sykepengerettighetene, etter sluttår. Prosentfordelt etter status for 
arbeid og ytelser 6 måneder senere 
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antar at flertallet er forsørget av familien eller mottar 
for eksempel overgangsstønad, sosialhjelp eller uføre-
ytelse fra en (offentlig eller privat) tjenestepensjons-
ordning.

Markant nedgang i mottak av uføretrygd
Når vi ser bort fra en forbigående økning omkring 
2009–2010, har andelen som mottar AAP seks måne-
der etter makstid vært overraskende stabil i perioden 
2002–2017 (figur 3). Andelen som mottar uføretrygd 
etter seks måneder har derimot sunket relativt jevnt 
gjennom perioden, fra 19 prosent i 2002 til 8 prosent i 
2017. Dersom vi ser bort fra personer som var uføre-
trygdet allerede før de ble sykmeldt, er nedgangen 
enda større. Denne utviklingen kan tolkes på flere 
måter. På den ene siden kan det skyldes at det gjen-
nom perioden har blitt lagt større vekt på utprøving av 
arbeidsevnen og avklaringstiltak før uføretrygd vur-
deres. For det andre kan det over tid ha vært endringer 
i helsesituasjonen til gruppen som bruker opp syke-
pengerettighetene, slik at færre nå har et sykdomsbilde 
som gjør det naturlig med rask overgang til uføre-
trygd. Når vi ikke finner en tilsvarende økning i ande-
len som mottar AAP, kan det være fordi det er forhold 
som har trukket i motsatt retning. Blant annet har det 
vært en økning i andelen som mottar alderspensjon/
AFP, og det er også en økning i andelen som mottar 
dagpenger.

Økningen i andelen med alderspensjon/AFP kan nok 
i all hovedsak forklares med innføringen av fleksibel 
alderspensjon fra 2011, som førte til at flere fikk 
mulighet til å motta alderspensjon fra 62 år (i tillegg 
til de som fra før av kunne ta ut AFP). En viss ald-
ring i den yrkesaktive delen av befolkningen spiller 
nok også en rolle. Innføringen av fleksibel alder-
spensjon og den nye AFP-ordningen i privat sektor 
har sannsynligvis bidratt til nedgangen i andelen 
med uføretrygd (Jacobsen 2018).

Mer overraskende er økningen i andelen som mottar 
dagpenger seks måneder senere (3 % i 2017). Dette 
kan i noen grad dreie seg om personer som mister 
jobben mens de er sykmeldt, for eksempel som følge 
av nedbemanninger/bedriftsnedleggelser. Men det 
kan også være et tegn på at sykefravær noen ganger 
egentlig handler om arbeidsledighet (Ose mfl. 2013). 

Det er mulig at økningen henger sammen med økt 
arbeidsinnvandring, siden arbeidsinnvandrere ofte 
jobber i konjunkturutsatte bransjer og derfor er mer 
utsatt for nedbemanning. Et annet moment er at per-
soner med en sykmeldingsgrad som er lavere enn 50 
prosent i utgangspunktet ikke tilfredsstiller inn-
gangsvilkåret for AAP og uføretrygd (ny vurdering 
gjøres, men arbeidsevnen skal være redusert med 
minst 50 prosent). Videre finner vi at bare omkring 
en femtedel av gruppen som mottar dagpenger seks 
måneder senere har vært på ordningen «Friskmel-
ding til arbeidsformidling» (se faktaboks om regel-
verk).

Det kan ellers være verdt å merke seg at det ikke er 
vesentlige endringer i status i 2005, til tross for den 
kraftige nedgangen i antall personer som bruker opp 
sykepengerettighetene dette året.

Utviklingen i arbeidstilknytning
Andelen som seks måneder senere er tilbake i arbeid 
uten å motta en ytelse har altså økt noe i perioden, fra 
16 prosent i 2002 til 21 prosent i 2017, selv om også 
denne andelen påvirkes av situasjonen på arbeidsmar-
kedet (figur 3). Andelen som kombinerer uføretrygd 
med arbeid synes gjennomgående å ha blitt redusert 
siden 2005, mens andelen som kombinerer AAP med 
arbeid har vært nokså stabil fram til de siste årene. 
Den store nedgangen i andelen som kombinerer arbeid 
med AAP eller uføretrygd i 2014 og 2015, er antage-
lig påvirket av et brudd i datagrunnlaget for aktive 
arbeidsforhold knyttet til innføringen av a-ordningen 
(se faktaboks om a-ordningen). Det er imidlertid usik-
kert om dette er hele forklaringen.

Dersom vi ser på andelen som er i arbeid innenfor de 
enkelte ytelsene, var det også her en markant nedgang 
for både AAP og uføretrygd i 2014 og 2015 (figur 4, 
venstre del). I denne toårsperioden ble begge andelene 
redusert med om lag 10 prosentpoeng. I samme peri-
ode var det imidlertid en markant økning i andelen 
dagpengemottakere som kombinerer denne ytelsen 
med arbeid, mens andelen i arbeid uten ytelse var 
omtrent uendret (figur 4, høyre del). Selv om bruddet 
på grunn av a-ordningen trolig er hovedforklaringen 
på denne utviklingen, kan et dårligere arbeidsmarked 
i den aktuelle perioden også ha redusert mulighetene 

A-ordningen: Brudd i antall aktive arbeidsforhold fra 2014–2015
Med innføringen av a-ordningen 1. januar 2015 ble innrappor-
teringen av lønns- og arbeidsforhold fra arbeidsgivere til 
Skatteetaten, SSB og NAV endret. NAVs opplysninger om 
arbeidsforhold har blitt mer fullstendige og korrekte, men 
endringene innebærer også et brudd i datagrunnlaget for 
aktive arbeidsforhold. Blant annet er det ikke lenger et minste-
krav for rapporteringsplikt til registeret, slik at flere av de små 
og kortvarige arbeidsforholdene nå rapporteres inn. Likevel er 
nettoeffekten på antall aktive arbeidsforhold for gruppene vi 
ser på i artikkelen usikker.

Dette skyldes at økt kvalitet på opplysningene i registeret, for 
eksempel etter langtidssykmelding og ved opphør av arbeids-
forhold eller opphør av virksomheter, kan ha bidratt til en reduk-
sjon i antall registrerte, aktive arbeidsforhold. Ifølge opplysnin-
ger fra SSB var antall arbeidstakere tidligere overvurdert for 
eldre aldersgrupper. Det samme var tilfelle for antallet mer spo-
radiske arbeidsforhold, noe som antas å ha hatt størst betyd-

ning for yngre aldersgrupper, men det kan også ha betydning 
for mottakere av AAP og uføretrygd. Lignende feil kan også opp-
stå med a-ordningen, men månedlige lønnsopplysninger gir nå 
bedre kontroll med hvilke arbeidsforhold som er aktive.

I artikkelen henter vi opplysninger om arbeidsforhold fra 
sykefraværsstatistikken. Dette datamaterialet er basert på 
kvartalsvise uttrekk fra Aa-registeret (nå a-ordningen) som 
er «vasket» av SSB for å sikre at bare aktive arbeidsforhold 
tas med. Det innebærer blant annet at en del registrerte 
arbeidsforhold hvor det ikke er utbetalt lønn (eller sykepen-
ger) i perioden, eller hvor personen er registrert som helt 
arbeidsledig, ikke er tatt med. Kvaliteten på tallene er antatt 
å være dårligere den første tiden etter innføringen (spesielt i 
1. kvartal i 2015), noe som innebærer at tallene for 2015 er 
særlig usikre. Siden vi ser på status seks måneder etter 
avslutning av sykepengetilfellet, vil bruddet også påvirke 
tallene for 2014.
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Det er mulig at økningen henger sammen med økt 
arbeidsinnvandring, siden arbeidsinnvandrere ofte 
jobber i konjunkturutsatte bransjer og derfor er mer 
utsatt for nedbemanning. Et annet moment er at per-
soner med en sykmeldingsgrad som er lavere enn 50 
prosent i utgangspunktet ikke tilfredsstiller inn-
gangsvilkåret for AAP og uføretrygd (ny vurdering 
gjøres, men arbeidsevnen skal være redusert med 
minst 50 prosent). Videre finner vi at bare omkring 
en femtedel av gruppen som mottar dagpenger seks 
måneder senere har vært på ordningen «Friskmel-
ding til arbeidsformidling» (se faktaboks om regel-
verk).

Det kan ellers være verdt å merke seg at det ikke er 
vesentlige endringer i status i 2005, til tross for den 
kraftige nedgangen i antall personer som bruker opp 
sykepengerettighetene dette året.

Utviklingen i arbeidstilknytning
Andelen som seks måneder senere er tilbake i arbeid 
uten å motta en ytelse har altså økt noe i perioden, fra 
16 prosent i 2002 til 21 prosent i 2017, selv om også 
denne andelen påvirkes av situasjonen på arbeidsmar-
kedet (figur 3). Andelen som kombinerer uføretrygd 
med arbeid synes gjennomgående å ha blitt redusert 
siden 2005, mens andelen som kombinerer AAP med 
arbeid har vært nokså stabil fram til de siste årene. 
Den store nedgangen i andelen som kombinerer arbeid 
med AAP eller uføretrygd i 2014 og 2015, er antage-
lig påvirket av et brudd i datagrunnlaget for aktive 
arbeidsforhold knyttet til innføringen av a-ordningen 
(se faktaboks om a-ordningen). Det er imidlertid usik-
kert om dette er hele forklaringen.

Dersom vi ser på andelen som er i arbeid innenfor de 
enkelte ytelsene, var det også her en markant nedgang 
for både AAP og uføretrygd i 2014 og 2015 (figur 4, 
venstre del). I denne toårsperioden ble begge andelene 
redusert med om lag 10 prosentpoeng. I samme peri-
ode var det imidlertid en markant økning i andelen 
dagpengemottakere som kombinerer denne ytelsen 
med arbeid, mens andelen i arbeid uten ytelse var 
omtrent uendret (figur 4, høyre del). Selv om bruddet 
på grunn av a-ordningen trolig er hovedforklaringen 
på denne utviklingen, kan et dårligere arbeidsmarked 
i den aktuelle perioden også ha redusert mulighetene 

A-ordningen: Brudd i antall aktive arbeidsforhold fra 2014–2015
Med innføringen av a-ordningen 1. januar 2015 ble innrappor-
teringen av lønns- og arbeidsforhold fra arbeidsgivere til 
Skatteetaten, SSB og NAV endret. NAVs opplysninger om 
arbeidsforhold har blitt mer fullstendige og korrekte, men 
endringene innebærer også et brudd i datagrunnlaget for 
aktive arbeidsforhold. Blant annet er det ikke lenger et minste-
krav for rapporteringsplikt til registeret, slik at flere av de små 
og kortvarige arbeidsforholdene nå rapporteres inn. Likevel er 
nettoeffekten på antall aktive arbeidsforhold for gruppene vi 
ser på i artikkelen usikker.

Dette skyldes at økt kvalitet på opplysningene i registeret, for 
eksempel etter langtidssykmelding og ved opphør av arbeids-
forhold eller opphør av virksomheter, kan ha bidratt til en reduk-
sjon i antall registrerte, aktive arbeidsforhold. Ifølge opplysnin-
ger fra SSB var antall arbeidstakere tidligere overvurdert for 
eldre aldersgrupper. Det samme var tilfelle for antallet mer spo-
radiske arbeidsforhold, noe som antas å ha hatt størst betyd-

ning for yngre aldersgrupper, men det kan også ha betydning 
for mottakere av AAP og uføretrygd. Lignende feil kan også opp-
stå med a-ordningen, men månedlige lønnsopplysninger gir nå 
bedre kontroll med hvilke arbeidsforhold som er aktive.

I artikkelen henter vi opplysninger om arbeidsforhold fra 
sykefraværsstatistikken. Dette datamaterialet er basert på 
kvartalsvise uttrekk fra Aa-registeret (nå a-ordningen) som 
er «vasket» av SSB for å sikre at bare aktive arbeidsforhold 
tas med. Det innebærer blant annet at en del registrerte 
arbeidsforhold hvor det ikke er utbetalt lønn (eller sykepen-
ger) i perioden, eller hvor personen er registrert som helt 
arbeidsledig, ikke er tatt med. Kvaliteten på tallene er antatt 
å være dårligere den første tiden etter innføringen (spesielt i 
1. kvartal i 2015), noe som innebærer at tallene for 2015 er 
særlig usikre. Siden vi ser på status seks måneder etter 
avslutning av sykepengetilfellet, vil bruddet også påvirke 
tallene for 2014.

Figur 4. Personer som har brukt opp sykepengerettighetene, etter sluttår. Andel av dem som 6 måneder senere 
mottar ulike trygdeytelser som kombinerer ytelsen med arbeid (venstre del), og samlet andel i arbeid med og 
uten ytelse (høyre del). Prosent 
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for å være delvis i jobb for personer med redusert 
arbeidsevne (for eksempel fordi arbeidsgiverne ble 
mindre villige til å tilrettelegge arbeidet). 

Når det gjelder alderspensjon/AFP, ser vi at andelen 
som kombinerer disse ytelsene med arbeid økte i 
2009–2011, det vil si omkring innføringen av pens-

jonsreformen. Dette skyldes trolig at mange fikk 
muligheten til å ta ut alderspensjon allerede fra 62 år 
og fritt kombinere dette med arbeid (heltid eller del-
tid). Andelen er imidlertid noe redusert igjen de siste 
årene, noe som delvis kan skyldes brudd som følge 
av a-ordningen. Men nedbemanninger som følge av 
oljekrisen rammet ofte seniorene, og har trolig også 
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hatt betydning for hvor mange som kombinerer 
arbeid og pensjon.

Færre delvis i arbeid blant 100 prosent 
sykmeldte
I utgangspunktet vil vi anta at personer med gradert 
sykmelding har større sannsynlighet for å fortsette 
delvis i arbeid eller komme fullt tilbake i arbeid enn 
personer med full sykmelding, siden det kan antas at 
de både har en restarbeidsevne og delvis er i jobb. 
Dette får vi bekreftet i våre data, men først og fremst 
for gruppen med lav sykmeldingsgrad (under 50 %). 
Tar vi utgangspunkt i tallene for 2017 og sykmel-
dingsgrad ved makstid, ser vi at 3 av 4 i denne grup-
pen er tilbake i arbeid uten ytelse seks måneder senere, 
mot bare 10 prosent blant dem med full sykmelding 
(figur 5). Andelen er imidlertid ikke spesielt stor i 
gruppene med høyere gradering (50 % eller 51–99 %), 
her er mellom 20 og 30 prosent tilbake i arbeid uten 
ytelse.

Vi ser derimot at langt flere (rundt halvparten) i grup-
pen med en høyere gradering (50 % og 51–99 %) fort-
satt er delvis i jobb etter seks måneder, slik at andelen 
i disse to gruppene som har en fot innenfor arbeidsli-
vet er relativt stor (rundt 3 av 4). I gruppen med lav 

sykmeldingsgrad er det fra 2010–2011 en markant 
nedgang (halvering) i andelen som kombinerer AAP 
med arbeid, og en tilsvarende økning i andelen som er 
i arbeid uten ytelse. Det er mulig dette henger sammen 
med at regelverket for AAP stiller strengere krav til at 
sykdom skal være en årsak til nedsatt arbeidsevne enn 
det som tidligere gjaldt for attføringspenger. Vi finner 
også en betydelig nedgang omkring 2014–2015 i 
andelen som kombinerer ytelse og arbeid, og særlig i 
gruppen som var fullt sykmeldt ved makstid. Denne 
nedgangen kan forklares med bruddet som følge av 
innføringen av a-ordningen, samt den negative utvik-
lingen i arbeidsmarkedet i perioden.

I femtenårsperioden har det vært en økning i andelen 
med gradert sykmelding i gruppen som bruker opp 
sykepengerettighetene. Dette gjelder også ved maks-
tid, og i 2017 hadde hver tredje gradering på dette 
tidspunktet.

Flere kvinner helt eller delvis i arbeid
En langt høyere andel kvinner er i arbeid seks måne-
der senere enn menn (ikke vist). Dette kan ha sam-
menheng med ulikt sykdomsbilde (diagnose) og at 
kvinner i større grad enn menn har hatt gradert syk-
melding. Blant kvinner er det også en noe høyere 

Figur 5. Personer som har brukt opp sykepengerettighetene, etter sluttår og sykmeldingsgrad ved makstid. 
Andel i arbeid med eller uten ytelse* 6 måneder senere. Prosent 

* AAP, uføretrygd, alderspensjon/AFP eller dagpenger.
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andel som mottar uføretrygd seks måneder senere, 
men dette skyldes at flere kvinner hadde uføretrygd 
allerede før de ble sykmeldt. Blant menn er det deri-
mot en langt høyere andel som mottar dagpenger, 
alderspensjon/AFP og som hverken er i arbeid eller 
mottar ytelse.

En av fire som ikke bruker opp 
rettighetene mottar en ytelse  
6 måneder senere
I utgangspunktet ville vi forvente at langtidssykmeldte 
som ikke bruker opp sykepengerettighetene, ikke fal-
ler ut av arbeidslivet i nevneverdig grad. Det kan 
imidlertid ikke utelukkes at det skjer. Vi ser derfor på 
status seks måneder senere for langtidssykmeldte som 
avslutter sykefraværet når de har mindre enn tre 
måneder igjen av sykepengerettighetene, gitt at de 
heller ikke bruker opp rettighetene de neste seks 
måneder. Naturlig nok er en langt større andel i denne 
gruppen tilbake i arbeid – helt eller delvis – sammen-
liknet med gruppen som bruker opp sykepengerettig-
hetene. Om lag 6 av 10 er i arbeid uten ytelse seks 
måneder etter avgang, mot 1 av 5 blant dem som 
nådde makstid (figur 6). Noe overraskende finner vi 
også her at en betydelig andel mottar ulike ytelser 

seks måneder senere. Dette gjelder både AAP (15 % i 
2017), uføretrygd (4 %) og alderspensjon/AFP (11 %). 
I tillegg er det en del som mottar dagpenger (3 %) 
eller som hverken er registrert i arbeid eller med noen 
ytelse (8  %). De aller fleste av dem som mottar uføre-
trygd seks måneder senere, gjorde det imidlertid alle-
rede før de ble sykmeldt.

Utviklingen i denne gruppen er nokså annerledes enn 
det vi har sett for personer som bruker opp sykepenge-
rettighetene. Den viktigste forskjellen er at det ser ut 
til å ha vært et varig nivåskifte i 2008–2010 i gruppen 
som ikke bruker opp rettighetene. Her er det en reduk-
sjon i andelen som er tilbake i arbeid uten ytelse, og 
en samtidig økning i andelen med AAP og alderspen-
sjon/AFP.10 Vi vet ikke hva dette skyldes. Siden end-
ringen i andelen på AAP ser ut til å ha vært varig, er 
det ikke rimelig å forklare den med økt ledighet i kjøl-
vannet av finanskrisen. At andelen i arbeid er redusert 

10 Denne økningen skyldes i noen grad pensjonsreformen, men også 
at våre tall overvurderer andelen med alderspensjon/AFP, og særlig 
etter pensjonsreformen. Dette skyldes at aldersgruppen 67–69 år 
har reduserte sykepengerettigheter (12 uker etter pensjonsrefor-
men), slik at alle i denne gruppen som mottar sykepenger nå har 
mindre enn tre måneder igjen av rettighetene. Dette kunne vært 
unngått ved å utelate aldersgruppen over 67 år. 

Figur 6. Personer med mindre enn tre måneder igjen av sykepengerettighetene, etter sluttår. Prosentfordelt 
etter status for arbeid og ytelser 6 måneder senere  
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i perioden er også overraskende i lys av at en økende 
andel har hatt gradert sykmelding. I 2017 hadde mer 
enn halvparten av gruppen gradering ved avslutning 
av sykepengetilfellet (se tabell V1 i vedlegg).

Samlet status for de to gruppene 
langtidssykmeldte
Oppsummert finner vi at en god del flere personer mot-
tar AAP eller uføretrygd seks måneder etter avslutning 
av sykefraværet når vi ser samlet på gruppen som bru-
ker opp sykepengerettighetene og gruppen som har 
mindre enn tre måneder igjen av rettighetene (figur 7). 
For 2017 øker antall AAP-mottakere med 22 prosent til 
27 000 og antallet uføretrygdede med 39 prosent til 
5 000. Økningen er enda større for alderspensjon/AFP 
(186 %), dagpenger (81 %), og for personer som hver-
ken er i arbeid eller mottar noen ytelse (92 %).

Alternative frafallsmål etter 
langtidssykmelding
Å redusere frafallet fra arbeidslivet er som nevnt ett 
av de to nasjonale målene i den nye IA-avtalen for 
perioden 2019–2022, og det vil være behov for en 
indikator som kan måle utviklingen i «frafall» over 
tid. Vi ser her på to alternative frafallsindikatorer, 

begrenset til frafall etter langtidssykmelding (tabell 
1). Siden det er en god del som har overgang til ulike 
ytelser uten å bruke opp sykepengerettighetene, bør 
en indikator ikke begrenses til personer som bruker 
opp rettighetene. I begge alternativene inkluderes der-
for både personer som har brukt opp sykepengerettig-
hetene og personer som har igjen inntil tre måneder av 
rettighetene.

Forskjellen på de to alternativene er hvilke ytelser, 
eller kombinasjoner av ytelse og arbeid, som skal reg-
nes som frafall. En indikator må for det første omfatte 
overgang til uføretrygd og tidligpensjon11 etter lang-
tidssykmelding, dersom personen ikke samtidig arbei-
der noe. Selv om AAP er en midlertidig ytelse, er det 
naturlig å også inkludere denne i frafallsbegrepet der-
som den ikke kombineres med arbeid. Ser vi på alle 
som har avgang fra AAP, viser statistikken for de siste 
årene at under halvparten er registrert i arbeid seks 
måneder etter avgang, og bare 1 av 5 er registrert som 
arbeidstaker uten en ytelse. Det bør også vurderes å 
inkludere personer som hverken er registrert i arbeid 
eller med en ytelse, til tross for at noen av disse vil 

11 Vi har ikke skilt mellom «tidligpensjon» (62–66 år) og pensjon til 
dem over 67 år.

Figur 7. Personer som har brukt opp sykepengerettighetene og alle langtidssykmeldte samlet, etter sluttår og 
status 6 måneder senere* 

* Alle tall for ytelser her omfatter både personer med og uten arbeidstilknytning.
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Figur 8. Alternative indikatorer på frafall etter langtids-

sykmelding. I prosent av antall sysselsatte
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Vi finner at nedgangen i andelen som bruker opp 
sykepengerettighetene er den klart viktigste forkla-
ringsfaktoren til utviklingen i frafallsindikatorene. 
Nedgangen motvirkes noe av økningen i antall lang-
tidssykmeldte som ikke bruker opp sykepengerettig-
hetene. Andelene som er registrert i arbeid og/eller 
som mottar ulike ytelser endrer seg i mindre grad over 
tid.  

være i arbeid som selvstendig næringsdrivende eller 
under utdanning. 

Et sentralt spørsmål er om en indikator også bør 
omfatte personer som kombinerer en ytelse med 
arbeid. I 2017 gjelder dette en tredjedel av alle som 
mottok en ytelse seks måneder etter at sykepengeret-
tighetene var brukt opp. Det er også et spørsmål om 
personer som mottar dagpenger bør inkluderes.

Det er nærliggende å måle frafallet fra arbeidslivet 
med utgangspunkt i alle sysselsatte, og dermed som 
andel av disse. Andre muligheter er for eksempel 
som andel av alle sykmeldte, alle med sykmelding 
over åtte uker eller alle de vi her regner som lang-
tidssykmeldte.

I frafallsindikator 1 tar vi bare med personer som 
mottar (minst) en av ytelsene AAP, uføretrygd og 
alderspensjon/AFP uten samtidig å være i arbeid, eller 
som hverken mottar disse ytelsene eller er registrert i 
arbeid (tabell 1). I frafallsindikator 2 benytter vi et 
mer utvidet frafallsbegrep, hvor også personer som 
mottar en av ytelsene i kombinasjon med arbeid, eller 
som mottar dagpenger, regnes med i frafallet.

De to indikatorene gir relativt store forskjeller i nivået 
på frafallet i etterkant av langtidssykmelding, mens 
utviklingen i grove trekk er lik over tid. I 2017 var 
frafallet ifølge våre anslag henholdsvis 1,2 prosent og 
1,7 prosent av de sysselsatte (figur 8). Begge indikato-
rene viser en betydelig nedgang i perioden. Nedgan-
gen er størst for indikator 1, som altså er begrenset til 
personer som ikke er registrert med et arbeidsforhold. 
Her er andelen av de sysselsatte nærmest halvert 
(-45 %) i perioden, fra 2,2 prosent i 2002 til 1,2 pro-
sent i 2017. Tar vi utgangspunkt i indikator 2 og det 
mer omfattende frafallsmålet, er andelen redusert fra 
2,5 prosent i 2002 til 1,7 prosent i 2017 (-32%). Mes-
teparten av nedgangen kom i 2005 – i dette ene året 
var det en reduksjon på 22–23 prosent i begge indika-
torene. Det har også vært en viss nedgang senere, 
blant annet de siste to årene. Denne siste nedgangen 
skyldes trolig delvis et bedre arbeidsmarked. De mer 
kortvarige svingningene som kan knyttes til konjunk-
turendringer tidligere i perioden, er også nokså like 
for de to indikatorene.

Tabell 1. Alternative frafallsindikatorer etter 
langtidssykmelding

Indikator Definisjon

Frafallsindikator 1 Har brukt opp eller har igjen inntil tre måneder 
av sykepengerettighetene

Mottar AAP, uføretrygd, alderspensjon/AFP eller 
ingen ytelse, og er ikke  registrert i arbeid

Frafallsindikator 2 Har brukt opp eller har igjen inntil tre måneder 
av sykepengerettighetene

Mottar AAP, uføretrygd, alderspensjon/AFP eller 
dagpenger (uansett om registrert i arbeid eller 
ikke), eller ingen ytelse og ikke registrert i arbeid



32

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2019
//  Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding

sykepengerettighetene, og har sett på både en snever 
og en mer omfattende definisjon av frafall. Det kan 
ikke utelukkes at vi ville fått et litt annet bilde hvis 
flere sykmeldte hadde vært inkludert, for eksempel 
alle som er sykmeldt utover 8 uker. Selv om vi ville 
målt et høyere frafall, er det usikkert om utviklingen 
over tid ville blitt annerledes.

I analysen har vi inkludert alle sykepengemottakere 
uavhengig av om de har et arbeidsforhold eller ikke. 
En indikator til bruk i IA-sammenheng vil trolig 
avgrenses til arbeidstakere.

Vi har ikke inkludert frafall i form av personer som 
«tidligpensjoneres» uten først å ha vært sykmeldt, det 
vil si går direkte fra jobb til alderspensjon eller AFP 
før fylte 67 år. Det vil også være en del personer som 
ikke først er sykmeldt og som slutter/mister jobben og 
ikke kommer tilbake, eventuelt har overgang til dag-
penger eller forsørges av familie. Det er mulig å fange 
opp dette også i en frafallsindikator, men da med et 
annet utgangspunkt enn sykepengedata, slik vi har 
benyttet.

Et annet spørsmål er på hvilket tidspunkt status for 
ytelser og arbeidstilknytning skal måles. En indikator 
bør fange opp dette raskt, men praktiske forhold som 
saksbehandlingstid, forsinket innrapportering fra 
arbeidsgivere, oppsigelsestid og eventuelt tiden det 
tar å finne nytt arbeid, gjør at status bør måles noe i 
etterkant av sykefraværet. Samtidig vet vi at det i 
mange tilfeller skjer endringer over tid, og bildet kan 
derfor se annerledes ut for eksempel ett eller to år 
senere. Status etter seks måneder er, slik vi vurderer 
det, et godt kompromiss mellom de ulike hensynene.

Drøfting og oppsummering
Vi har sett at det har vært en sterk nedgang i antall 
personer som bruker opp sykepengerettighetene etter 
tolv måneders sykefravær. Denne utviklingen har 
bidratt til en markant nedgang i frafallet fra arbeidsli-
vet etter langtidssykmelding i perioden 2002–2017. 
Mesteparten av nedgangen kom imidlertid i 2004–
2005, og kan knyttes til en reform av regelverket for 
sykmelding som la tydelige føringer for sykmeldende 
lege om å unngå unødvendige sykmeldinger, stille tid-
lig krav om aktivitet og benytte gradert sykmelding så 
ofte som mulig.

Vår analyse viser altså at frafallet fra arbeidslivet 
blant personer som allerede er innenfor er redusert. 
Dette kan sies å være i tråd med andre utviklingstrekk, 
som at færre i aldersgruppene over 55 år har blitt ufø-
retrygdet det siste tiåret, og at yrkesaktiviteten i 
aldersgruppen over 62 år har økt. Det er sannsynlig at 
begge disse forholdene blant annet reflekterer en 
bedret helsetilstand blant seniorene i yrkesaktiv alder. 
Det er, slik vi ser det, ingen motsetning mellom våre 
funn og bekymringen om økt utenforskap blant unge 
og enkelte innvandrergrupper. Disse gruppene har i 
liten grad rukket å få fotfeste i arbeidslivet, og blir 
dermed ikke fanget opp av en frafallsindikator knyttet 
til langtidssykmelding fra arbeid. Regjeringens sat-
sing for å øke inkluderingen av utsatte grupper på 
arbeidsmarkedet, «Inkluderingsdugnaden», er rettet 
mot denne type frafall.

Vi har forsøkt å belyse hvordan en indikator vil påvir-
kes av ulike definisjoner av «langtidssykmeldt» og 
«frafall». Vi har valgt å inkludere personer med lang-
tidssykmelding som har igjen inntil tre måneder av 
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Vedlegg

Tabell V1. Kjennetegn for de to gruppene langtidssykmeldte. Utvalgte år. Prosentfordeling for hver gruppe

Brukte opp sykepengerettighetene Mindre enn tre måneder igjen av rettighetene

2002 2017 2002 2017

Antall (N) 59 222 40 424 23 780 34 040

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Kvinner 55,2 57,7 57,1 59,8

Menn 44,8 42,3 42,9 40,2

Aldersgruppe

Under 30 år 10,8 8,1 11,5 8,9

30–39 år 21,4 17,8 25,1 19,1

40–49 år 23,5 25,4 27,1 26,0

50–59 år 29,2 28,9 26,5 25,0

60–69 år 15,1 19,8 9,8 21,0

Diagnosegruppe

Rygglidelser 15,1 10,0 14,3 9,4

Nakke-/skulder-/armlidelser 12,8 9,7 12,8 10,0

Andre muskel-/skjelettlidelser 21,4 21,4 20,6 21,4

Lettere psykiske lidelser 3,6 7,8 4,3 9,5

Angst og depresjon 15,7 13,9 15,8 13,6

Andre psykiske lidelser 1,9 2,7 1,3 1,7

Øvrige lidelser 29,3 34,6 30,9 34,5

«Symptom/plage»-diagnose 24,6 25,9 27,8 30,6

Sykmeldingsgrad ved eventuell første gradering

20–49 % 3,4 7,5 5,8 10,9

50 % 21,1 19,3 31,7 23,9

51–99 % 5,1 24,0 6,5 27,3

100 % 66,4 44,0 51,5 31,8

Ukjent 4,0 5,2 4,4 6,1

Sykmeldingsgrad ved avslutning av sykepengetilfellet

20–49 % 3,3 7,7 11,1 24,5

50 % 11,6 12,6 20,4 16,5

51–99 % 3,0 11,7 3,0 8,8

100 % 78,1 62,8 61,1 44,1

Ukjent 4,0 5,2 4,4 6,1

Arbeidskategori

Arbeidstakere (inkl. kombinerte) 88,0 90,6 90,3 92,1

Selvstendige (inkl. frilansere) 7,6 4,7 6,9 4,2

Arbeidsledige (inkl. inaktive) 4,3 4,6 2,7 3,7

Sektor

Statlig forvaltning 5,3 8,6 8,0 11,6

Kommunal/fylkeskommunal 
forvaltning

23,4 23,7 27,0 28,0

Privat sektor inkl. offentlige foretak 57,4 58,3 54,1 53,0

Ukjent 13,8 9,4 10,9 7,4

Mottok uføretrygd før sykmelding 6,9 7,6 3,7 4,1

På ordningen «friskmeldt til 
arbeidsformidling»

0,3 1,3 0,9 2,0

Kilde: NAV
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HVA PÅVIRKER FOLKS HOLDNINGER  
TIL KONTANTSTØTTEN?
Av Line Schou1

Sam men drag
Kon tant støt ten er en yt el se som er om dis ku tert og får mye po li tisk opp merk som het, på tross av 
at den ikke er sær lig om fat ten de el ler kost bar. I den ne stu di en un der sø ker vi be folk nin gens hold
nin ger til kon tant støt ten ved hjelp av data fra spør re un der sø kel sen Norsk Mo ni tor. An de len som 
har en po si tiv hold ning til kon tant støt ten har holdt seg gan ske sta bil fra 1999 til 2017, på tross 
av at bru ken av ord nin gen har blitt ty de lig re du sert.

Folks hold ning til kon tant støt ten va ri e rer mye; sann syn lig he ten for å være po si tiv er høy ere for 
kvin ner, de som har barn i ak tu ell al der, inn vand re re fra Af ri ka, Asia og Sør/MellomAme ri ka samt 
blant folk som er bo satt mind re sen tralt. Sann syn lig he ten for å være ne ga tiv til kon tant støt ten 
øker med øken de al der, hus stands inn tekt og ut dan ning.

Ver di ori en te ring vi ser seg også å ha be tyd ning. Til hen ge re og mot stan de re av kon tant støt ten 
fin nes over hele ver di spek te ret, men tyng de punk te ne til de to grup pe ne lig ger uli ke ste der. Til
hen ger ne er i stør re grad orien tert mot tra di sjo nel le og idea lis tis ke ver di er, ved at de hel ler mer 
mot re li gi on, kon ser va ti ve ver di er, tra di sjo nel le kjønns rol ler og det ru ra le frem for det ur ba ne. 
Mot stan der ne av kon tant støt ten har of te re mo der ne ver di er, spe si elt i ret ning li ke stil ling og ur
ba ni tet.

Res pon den ter som stem mer KrF er eni ge med sitt par ti og er i stor grad po si ti ve til kon tant støt
ten, enda mer i 2017 enn i 1999. De and re par ti enes vel ge re er i stør re grad delt og er ikke nød
ven dig vis eni ge med eget par ti i sy net på kon tant støt ten.

1  Takk til Jørgen Holbæk-Hanssen for hjelp med Norsk Monitors verdikart og Loyd Rudlende for tilrettelegging av data fra NAVs registre.
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Inn led ning
Kon tant støt ten ble inn ført for ettår in ger i 1998, og 
ut vi det til å in klu de re toår in ger året et ter. Be grun nel
sen for å inn fø re ord nin gen var økt valg fri het for bar
ne fa mi li e ne. Kon tant støt ten skul le gjø re det mu lig for 
for eld re til små barn å få mer tid til om sorg for egne 
barn (St. prp 53, 1997 – 1998). At bar net ikke had de 
bar ne ha ge plass med of fent lig til skudd var det enes te 
vil kå ret for å få støt ten, det var ikke noe krav om at en 
av for eld re ne selv måt te være hjem me. Barn med bar
ne ha ge plass 30 ti mer i uka el ler mind re, kun ne få kon
tant støt te et ter re du ser te sat ser.

Kon tant støt ten ble inn ført av en sen trums re gje ring 
med Kris te lig Folkeparti (KrF) i spis sen, og har vært 
en svært vik tig sak for det te par ti et. De sik ret fler tall 
med støt te fra par ti ene på bor ger lig side, som la vekt 
på valg fri het og at det ikke var rett fer dig at of fent li ge 
sub si di er av bar ne om sorg bare skul le gå til de som 
valg te bar ne ha ge. Kon tant støt ten har vært om stridt, 
og kri ti ker ne, blant an net fle re av de po li tis ke par ti
ene, men te den ville svek ke kvin ners yr kes del ta kel se, 
frem me tra di sjo nel le kjønns rol ler og hind re in te gre
ring av inn vand rer kvin ner. Par ti ene på venst re si den 
har lagt stor vekt på den ne kri tik ken (El ling sæ ter 
2015).

Forsk ning har vist at kon tant støt ten re du se rer mød res 
sys sel set ting (Røn sen 2009 og Hedding 2016). Kon
tant støt ten på vir ker også lønn og sann syn lig he ten for 
å jobbe full tid i et ter kant; Dran ge og Rege (2013) fant 
at for kvin ner uten høy ere ut dan ning, el ler som tjen te 
un der me di an lønn på for hånd, før te kon tant støt te bruk 
til både la ve re lønn og stør re sann syn lig het for del
tids ar beid da bar na var 4 – 5 år gam le. Ved 6 års al der 
var det ikke len ger noen for skjell.

Kon tant støt ten har vært et sen tralt tema i li ke stil lings
de bat ten, og har vært par ti po li tisk vik tig si den uenig
het om den i stor grad har fulgt høy revenst re ak sen. 
Ord nin gen ble iv rig de bat tert i nes ten ett år rundt inn
fø rin gen i 1998, og har duk ket opp i den po li tis ke 
de bat ten med ujev ne mel lom rom si den (Voll set 2011). 
På tross av at ord nin gen ikke er om fat ten de el ler vel
dig kost bar, får den alt så mye po li tisk opp merk som
het. Bru ken av kon tant støt ten har gått ned over og fort
set ter å falle (NAV 2018a). Det te er i det siste blitt 

brukt av po li ti ke re som et ar gu ment for å fjer ne ord
nin gen (Nord re Aker Budstikke 28.01.19).

Det er imid ler tid ikke sik kert at ned gan gen i bruk av 
kon tant støt ten også be tyr en end ring i hold nin ger til 
den. Sy net på kon tant støt ten kan være mer et ver di
spørs mål, at me nin ger her føl ger vik ti ge ver di mes si ge 
skil le lin jer i be folk nin gen. Det te kan i så fall for kla re 
hvor for en så pass lite om fat ten de yt el se, som sta dig 
fær re bru ker, fort satt er gjen stand for så mye po li tisk 
in ter es se.

Hold nin ger og ver di er
En hold ning kan de fi ne res som «en psy ko lo gisk ten
dens til å vur de re et be stemt fe no men med en viss 
grad av po si ti vi tet el ler ne ga ti vi tet» (Eagely & Chai
ken 1993, side 1).

Hold nin ger kan på vir ke hand lin ger, men sam men
hen gen er kom pli sert og blant an net av hen gig av 
so si a le nor mer, en per sons opp fat ning av hand lings
al ter na ti ve ne og de res nyt te og om kost nin ger. Det 

Kon tant støt ten over tid – re gel end rin ger
 ● 1. au gust 1998: Kon tant støt ten ble inn ført for ettår in-

ger, sat sen var 3 000 kr pr. mnd. Del vis kon tant støt te 
på 80, 60 el ler 45 pro sent ved 30 el ler fær re ti mer i 
bar ne ha gen pr uke.

 ● 1. ja nu ar 1999: Kon tant støt ten ut vi det til toår in ger.
 ● 1. au gust 1999: Sats inn de lin gen for del vis kon tant-

støt te end ret til 80, 60, 40 el ler 20 pro sent.
 ● 1. ja nu ar 2006: Mak si mal pe ri ode med kon tant støt te 

re du sert fra 24 til 23 må ne der.
 ● 1. au gust 2012: Kon tant støt ten av skaf fet for toår in-

ger. Sats inn de ling for del vis kon tant støt te re du sert fra 
fem til to sat ser, og bare gitt ved 19 el ler fær re ti mer i 
bar ne ha gen. Aldersdifferensierte sat ser inn ført; ettår-
in ger til og med 18 mnd. fikk 5000 kr og eld re ettår in-
ger 3300 kr pr. mnd.

 ● 1. au gust 2014: Slutt på al ders dif fe ren sie ring og sat-
sen økt til 6000 pr. mnd. for alle barn mel lom 13 og 
23 må ne der.

 ● 1. juli 2017: Krav om minst fem års bo tid i Norge el ler 
EØS for at for eld re ne skal ha rett til kon tant støt te. Der-
som for eld re ne bor sam men må beg ge opp fyl le det te 
kra vet.

 ● 1. au gust 2017: Kon tant støt ten økes til 7500 kr pr. 
mnd.

 ● 1. au gust 2018: Dif fe ren sier te sat ser et ter opp holds tid 
i bar ne ha gen end ret til 100, 80, 60, 40, 20 % kon tant-
støt te igjen.
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folk sva rer i et spør re skje ma er ikke all tid en god 
pre dik sjon av hva de selv vil gjø re. Hold nin ger til 
ge ne rel le fe no me ner pre di ke rer ofte dår li ge re enn 
hold nin gen til be stem te hand lin ger (Ajzen og Fish
bein 2005). Om folk er po si ti ve til at små barns for
eld re som ikke bru ker bar ne ha ge får kon tant støt te, er 
det ikke der med sagt at de selv vil bru ke kon tant
støt te om de har barn i ak tu ell al der. Det kan for eks
em pel være av hen gig av øko no mi og jobb si tua sjon. 
På den an nen side er kon tant støt te bruk en spe si fikk 
hand ling, og en po si tiv hold ning til ord nin gen be tyr 
tro lig at sann syn lig he ten for å bru ke den er stør re, 
gitt el lers like om sten dig he ter.

Hold nin ger blir blant an net for met av tid li ge re er fa rin
ger, so sio de mo gra fis ke fak to rer som al der og ut dan
nings ni vå, og ver di er. Ver di er kan de fi ne res som «de 
per son li ge over be vis nin ge ne folk har om hva som er 
rett og galt, hva man sy nes er akt ver di ge mål i li vet og 
hva som er de rik ti ge mid le ne for å nå må le ne» (Ipsos 
2018, side 5). Be folk nin gens ver di er og ver di end rin ger 
på vir ker sam funns ut vik lin gen, blant an net hvil ke pro
ble mer som står i sent rum for po li tik ken og hva slags 
løs nin ger som blir fore truk ket (Hel le vik 2001).

I Norsk Mo ni torun der sø kel sen kart leg ges be folk nin
gens ver di mønst re langs tre ho ved di men sjo ner; mo der
netra di sjo nell, idea lis tiskma te ria lis tisk og of fent lig
pri vat. De to før s te er de vik tig ste for å be skri ve 
ver di møns te ret i be folk nin gen. Si den kon tant støt ten 
ble inn ført i 1998, har ver di end rin ge ne i den nors ke 
be folk nin gen ho ved sa ke lig gått i ret ning mo der ne ver
di er. Ver di end rin gen mot mo der ne ver di er be står blant 
an net i at man ge fle re me ner at li ke stil ling mel lom 
kvin ner og menn i fa mi lie og ar beids liv er rik tig. Sam
ti dig var det, sær lig de før s te ti åre ne et ter 1998, en 
be ve gel se fra ma te ria lis tis ke ver di er mot mid ten av 
idea lis tisk – ma te ria lis tisk ska la en. Det vil si mind re 
vekt på for bruk, ei en de ler og egne be hov, og mer vekt 
på selv rea li se ring og hen syn til and re (Ipsos 2018).

Pro blem stil ling
I den ne ar tik ke len ser vi nær me re på hold nin ge ne til 
kon tant støt ten i be folk nin gen, og un der sø ker føl gen de:
• Har hold nin gen til kon tant støt ten blitt mer ne ga tiv 

i takt med ned gan gen i bru ken av ord nin gen?

• Hvem er de som er hen holds vis po si ti ve og ne ga
ti ve til kon tant støt ten?

• Hvor dan på vir ker de mo gra fis ke kjen ne tegn sy net 
på kon tant støt ten?

• Hvor dan hen ger hold nin ger til kon tant støt ten sam
men med par ti pre fe ran ser, er vel ger ne eni ge med 
par ti ene «sine»?

• Hen ger hold nin ge ne til kon tant støt ten sam men 
med ver di ori en te ring ge ne relt, og med sy net på 
li ke stil ling og kjønns rol ler spe si elt?

Bruk av kon tant støt te ord nin gen over tid
Fra å være en ord ning som om fat tet de fles te barn i 
ak tu ell al ders grup pe da den ble inn ført i 1998, har 
bru ken gått grad vis ned over. Per sep tem ber 1999 
ble det ut be talt kon tant støt te for 73 pro sent av alle 
1 og 2år in ger, mens an de len had de sun ket til 27 
pro sent sep tem ber 2009 (Hirsch 2010). Fra og med 
au gust 2012 ble kon tant støt ten av skaf fet for toår in
ger. Bru ken av kon tant støt te har fort satt å syn ke, 
fra 29 pro sent av ettår in ge ne de sem ber 2013 til 23 
pro sent av ettår in ge ne de sem ber 2018 (NAV 
2018a).

An tall barn som mot tok kon tant støt te har gått ned over 
hvert år fra 1999, og har na tur lig vis vært på vir ket av 
end rin ger i re gel ver ket un der veis. At toår in ge ne mis
tet kon tant støt ten i 2012 før te til at an tall mot ta ke re 
nes ten ble hal vert. Mes te par ten av ned gan gen fra 
topp å ret 1999 had de imid ler tid al le re de skjedd. Fra 
2012 til 2015 lå an tall barn med støt ten gan ske jevnt. 
He ving av sat sen i 2014 før te ikke til en øk ning. Det 
fin nes ikke tall for 2017, der for har vi brukt gjen nom
snit tet av 2016 og 2018, det te tal let er ikke re elt. I 
2018 var an tall mot ta ke re på la ves te nivå si den star
ten, med 12 200 barn (Se fi gur 1).

Bru ken av kon tant støt te va ri e rer en del i lø pet av året. 
Det er en ned gang i kon tant støt te bruk fra juli til au
gust på grunn av ho ved opp tak i bar ne ha ge, og fra 
de sem ber til ja nu ar da man ge bar ne ha ger har eks tra 
opp tak. En del for eld re bru ker bare kon tant støt te én 
el ler noen få må ne der, og ikke nød ven dig vis på måle
tids punk te ne som er ut gangs punkt for tal le ne nevnt 
over. For eks em pel vil et barn som mot tar kon tant
støt te kun i juli før bar ne ha ge opp tak, ikke være med i 
fi gur 1. Der som man tel ler alle barn i hvert års kull 
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Den la ves te an de len var i Akershus, med18 pro sent. 
Også Finnmark, Troms og Oslo lå un der lands gjen
nom snit tet (Hirsch 2010).

De siste åre ne har an de len barn som får kon tant støt te 
gått be ty de lig ned, men i 2018 var bru ken fort satt 
ujevnt for delt i lan det. VestAgder had de den høy es te 
an de len, her fikk 37 pro sent av ettår in ge ne kon tant
støt te, der et ter fulg te Ro ga land og Østfold. Den 
la ves te an de len var i Troms med 15 pro sent (fi gur 3). 
Trøn de lag og Nordland lå også re la tivt lavt, beg ge 
med 17 pro sent kon tant støt te mot ta ke re. An de len barn 
som mot tar kon tant støt te har gått ned i alle fyl ker unn
tatt VestAgder og Hedmark (NAV 2018b). Ned gan
gen hen ger i stor grad sam men med bar ne ha ge ut byg
ging, men også med noen end rin ger i re gel ver ket. Fra 
og med juli 2017 har det vært krav om minst fem års 
bo tid i Norge el ler EØS, for at for eld re ne skal ha rett 
til kon tant støt te. Der som for eld re ne bor sam men må 
beg ge opp fyl le det te kra vet. Det te er noe av grun nen 
til den sto re ned gan gen i Oslo fra 2016 til 2018, hvor 
inn vand rer ne fra land uten for EØS ut gjør en be ty de lig 
an del av kon tant støt te mot ta ker ne.

som mot tar kon tant støt te i minst én må ned før de fyl
ler to år, blir an de len høy ere (fi gur 2). Den er blitt 
re du sert fra 77 pro sent for fød sels kul let 2005 til 49 
pro sent for 2016kul let, det siste års kul let der alle har 
ruk ket å fylle to år.

Sam ti dig med at an de len barn som mot tar kon tant
støt te har gått ned, har alt så den gjen nom snitt li ge tids
pe ri oden med kon tant støt te blitt kor te re. Mens 66 pro
sent av mot ta ker ne fikk kon tant støt te i 23 må ne der i 
1998, var an de len 22 pro sent i 2006 (Bak ken og Myk
le bø 2010). Et ter at toår in ge ne mis tet kon tant støt ten i 
2012, er mak si mal tid 11 må ne der. I 2014 var det 33 
pro sent som fikk støt ten i 11 må ne der, men 23 pro sent 
had de en stø nads pe ri ode på én til fire må ne der (Fak
tisk.no 2017)

Geo gra fis ke for skjel ler i bru ken av kon tant støt te
Det har his to risk vært sto re geo gra fis ke for skjel ler i 
bru ken av kon tant støt te. Sep tem ber 2009 var det høy
es te an del mot ta ke re i VestAgder, der 41 pro sent (av 
ett og to årin ge ne) fikk kon tant støt te, mens 37 pro sent 
mot tok det i AustAgder, Opp land og SørTrøn de lag. 

Fi gur 1: An tall barn med kon tant støt te. De sem ber 
1999 – de sem ber 2018. Strek 1: Maks tid re du sert fra 
24 til 23 mnd. Strek 2: To-år in ger mis ter kon tant-
støt te. Strek 3: Kon tant støt ten øker til 6 000 kr.

Tall for 2017 mang ler, der for gjen nom snit tet av 2016 og 2018 
det te året.  
Kil de: NAV
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ker ne, selv om an de len har sun ket også i den ne grup
pen. An del barn med kon tant støt te va ri er te her mel
lom 75 og 80 pro sent i pe ri oden fra 1999 til 2005. Den 
gikk så ned til 53 pro sent i 2009, mens gjen nom snit tet 
for alle barn i 2009 var 27 pro sent.

Data og me to de

Data fra norsk Mo ni tor
Ana ly se ne vil bygge på data fra be folk nings un der sø
kel sen Norsk Mo ni tor, gjen nom ført av Ipsos (tid li
ge re MMI). Norsk Mo ni tor er en so sio kul tu rell stu
die som kart leg ger nord menns ver di er, hold nin ger 
og at ferd. Un der sø kel sen er blitt gjen nom ført an net 
hvert år si den 1985 med rundt 3 000 spørs mål til et 
lands re pre sen ta tivt ut valg av be folk nin gen. Mo ni tor 
har et re la tivt høyt bort fall, si den bare rundt en fem
te del sier ja til å bli te le fon in ter vju et og bare 30 – 40 
pro sent av dem igjen sva rer på og re tur ne rer det sto
re spør re skje ma et. Net to ut val get er på rundt 4000 og 
ut val get blir vek tet på kjønn, al der og bo sted. Fra
falls ana ly ser vi ser at bort fal let i li ten grad er sy ste
ma tisk. Et unn tak er at per so ner med bare grunn ut
dan ning og Frpvel ge re har vært noe un der re pre sen tert 
(Ipsos 2018)

En vik tig del av Norsk Mo ni tor er ana ly se verk tøy som 
ver di kart og sosiograf. Det te er to di men sjo na le kart ba
sert på kor re spon dan se ana ly se. Kar te ne gir in for ma
sjon om so sio kul tu rel le ver di mønst re og er vel eg net til 
å un der sø ke og sam men lig ne uli ke grup per.

Norsk Mo ni torun der sø kel sen in ne hol der spørs mål 
om hold ning til kon tant støt ten, ved at res pon den te ne 
ble bedt om å ta stil ling til «at små barns for eld re får 
kon tant støt te fra det of fent li ge når de ikke har barn i 
bar ne ha ge». Svar al ter na ti ve ne er «Li ker – er rik tig» 
el ler «Li ker ikke – er galt» el ler «Er ikke opp tatt av 
det». Det te spørs må let er ut gangs punkt for va riab le ne 
om hold ning til kon tant støt ten.

I til legg bru ker vi i re gre sjons ana ly se ne noen av ver
diva riab le ne som kan ha re le vans for kon tant støt ten. 
Verdiva riab le ne er in dek ser satt sam men av fle re 
spørs mål som ut tryk ker en ver di, en per son lig over be
vis ning på et om rå de (mer om ver di er, se side 4). De 

For skjel ler i be folk nin gen i bru ken av kon tant
støt te
Tid li ge re ana ly ser har vist at bru ken av kon tant
støt te va ri e rer i be folk nin gen og at det te er blitt 
ty de li ge re i takt med ned gang i bru ken. Det er 
ho ved sa ke lig kvin ner som mot tar kon tant støt te 
(Bak ken og Myk le bø 2010). Blant kon tant støt te
mot ta ke re i 2010 var det en over re pre sen ta sjon av 
mød re med inn vand rer bak grunn, lav inn tekt og med 
yr ker som ikke kre ver høy ere ut dan ning, sær lig 
blant de som mot tok støt ten i leng re pe ri oder. For
eld re bo satt i mind re sen tra le kom mu ner var også 
over re pre sen tert. Mød re som var le ger, sy stem ut
vik le re, da ta in gen iø rer, øko no mer og ad vo ka ter var 
de som i minst grad be nyt tet seg av kon tant støt te. I 
den and re en den av ska la en var blant an net melke 
og dyre pro du sen ter, ren hol de re, om sorgs ar bei de re 
og hjel pe plei e re.

Hirsch (2010) fant at for eld re med inn vand rer bak
grunn fra «Af ri ka, Asia, Sør/MellomAme ri ka, Osea
nia uten om New Zealand og Eu ro pa uten om EU/
EØS» var over re pre sen tert blant kon tant støt te mot ta

Fi gur 3: An del kon tant støt te mot ta ke re et ter ut valg te 
fyl ker. De sem ber 2013 – de sem ber 2018.

2017 er ikke med grun net at tall for 2017 mang ler. 
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fær re som er for kon tant støt ten som ord ning, det vil 
si at det er en viss sam men heng mel lom folks valg 
av bar ne til syn og hvil ken hold ning de har til kon
tant støt ten. Et ge ne relt be folk nings ut valg i Norsk 
Mo ni tor er spurt om hold nin ger til kon tant støt ten. 
Vi fin ner imid ler tid i li ten grad at hold nin gen til 
kon tant støt te ord nin gen i be folk nin gen har end ret 
seg i sam me tids rom som bru ken har gått ned. Pro
sent an del av be folk nin gen som sy nes det er rik tig at 
små barns for eld re får kon tant støt te, har bare va ri ert 
mel lom 39 og 45 pro sent i tids pe ri oden fra 1999 til 
2017 (fi gur 4). Blant de som har barn i al de ren 0–1 
år, rett før el ler i kon tant støt te al der, er an de len som 
er po si ti ve til kon tant støt te ve sent lig stør re. An de
len «Li ker – er rik tig» lig ger på rundt 65–75 pro sent 
i pe ri oden 1999–2017 (ikke vist), og det er in gen 
en ty dig ned ad gå en de trend. Litt fle re kvin ner enn 
menn er po si ti ve.

Det er litt over ras ken de at hold nin gen til kon tant støt
ten har for and ret seg så pass lite over en tids pe ri ode 
hvor det har vært en stor ned gang i bru ken. Det kan 
bety at det er prak tis ke og øko no mis ke av vei nin ger 
som spil ler størst rol le når den en kel te fa mi lie vel ger 
bar ne til syn, og ikke det prin si pi el le.

Der imot gjen spei les fyl kes for skjel le ne i hold nin ger til 
kon tant støt ten til en viss grad i bru ken av ord nin gen. 
Fyl ket som har den høy es te an de len kon tant støt te mot
ta ke re, VestAgder, er også fyl ket med den høy es te 
an de len som er po si ti ve til ord nin gen, over 50 pro sent 
(fi gur 5). Også Ro ga land, Opp land og Telemark har 
re la tivt høye an de ler med både kon tant støt te bru ke re 
og folk som sier de er po si ti ve til ord nin gen. Akershus 
og Oslo er blant fyl ke ne med den la ves te an de len kon
tant støt te mot ta ke re og er også der an de len som er 
ne ga ti ve til ord nin gen er størst. Troms og Nordland 
bry ter imid ler tid litt med det te møns te ret. Dis se fyl
ke ne har lav an del kon tant støt te mot ta ke re, men an de
len som er po si ti ve til ord nin gen er li ke vel over gjen
nom snit tet.

Det blir litt for de tal jert å vise hold nings end rin ger i 
fyl ke ne over tid, men ut vik lin gen i re gi o ner over tid er 
vist i fi gur 6. For skjel le ne mel lom lands de le ne har 
va ri ert noe over tid, men Vest (fyl ke ne VestAgder, 
Ro ga land, Hor da land og Sogn og Fjordane) har hatt 

25 pro sent av res pon den te ne som had de høy est skå re 
ble ko det som 1, at de har den ak tu el le ver di en. For å 
få ver di en «li ke stil ling» må man være enig i at kvin
ner og menn skal dele an svar for hus og barn likt, og 
vel ge den mest li ke stil te av tre ty per rol le for de ling. 
Ver di en «tra di sjo nel le kjønns rol ler» ble gitt de som 
svar te i den and re en den av ska la en på dis se spørs må
le ne. Ver di en «tra di sjon» hand ler om hvor dan en stil
ler seg til end rin ger og om en vil ta i bruk ny tek no lo gi 
og nye løs nin ger raskt, el ler fore trek ker det gam le og 
vel prøv de. Ver di en «of fent li ge løs nin ger» ble til skre
vet de som var eni ge i et høyt skat te ni vå av hen syn til 
of fent lig virk som het, var imot pri va ti se ring og for at 
myn dig he te ne skal føre kon troll med be drif ter. Ver
di en «re li gi on» hand ler om hvor vidt en an ser seg selv 
som per son lig kris ten og om en del tar på guds tje nes
ter og and re re li gi ø se mø ter.

Li ne ær sannsynlighetsregresjon (LPM)
I til legg til kor re la sjo ner vil ana ly se me to den være li
ne ær sannsynlighetsregresjon, også kalt LPM (Lin e ar 
Probability Mod els), med hold nin gen til kon tant
støt te, for el ler imot, som di ko tom ut falls va ria bel. De 
uav hen gi ge va riab le ne vil være de mo gra fis ke va riab
ler og ver di og hold nings va riab ler. Her gir ko ef fi si
en te ne et mål på gjen nom snitt lig end ring på av hen gig 
va ria bel når den uav hen gi ge økes med én en het, i 
LPM vil det si end ring i sann syn lig het for at av hen gig 
va ria bel skal ha ver di en 1. En an nen mu lig het ville 
vært å bru ke lo gis tisk re gre sjon, som tar høy de for at 
sam men hen ger ikke er li ne æ re, men det har noen 
ulem per. Blant an net er sam men lig ning av uli ke grup
per mer usik kert. For ut satt at en mu lig ikkeli ne ær 
form ikke er in ter es sant i seg selv, og de sub stan si el le 
re sul ta te ne fra en lo gis tisk mo dell ikke av vi ker be ty
de lig fra LPMmo del len, er sist nevn te an be falt (Mood 
2010). I vårt til fel le vil det si at vi kan lese di rek te fra 
ko ef fi si en te ne hvil ken ef fekt de mo gra fis ke kjen ne
tegn og res pon den te nes ver di er har på sann syn lig he
ten for å være for kon tant støt te.

Re sul ta ter: hold nin ger og bruk av  
kon tant støt te
Som for klart i inn led nin gen, har bru ken av kon tant
støt te sun ket gan ske kraf tig. Det er nær lig gen de å 
ten ke seg at det i sam me tids pe ri ode også er blitt 
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blant de med bare grunn sko le, og ikke så mye i de 
and re ut dan nings ka te go ri ene.

Det er blant de med lang høy ere ut dan ning vi fin ner 
de høy es te an de le ne som er imot kon tant støt ten og 
de la ves te som er for. Det er også få som ikke har 
en me ning i den ne ut dan nings ka te go ri en. Det te kan 
hand le om at dis se ut dan nin ge ne ofte le der til godt 
be tal te yr ker, der det øko no mis ke ta pet ved å være 
hjem me med kon tant støt te i ste det for å jobbe, vil 

den høy es te an de len kon tant støt te til hen ge re nes ten 
hele pe ri oden, og Oslo og Akershus den la ves te. De 
and re re gi o ne ne har lig get nær me re gjen nom snit tet, 
med Midt (fyl ke ne Møre og Roms dal, Sør og Nord
Trøn de lag) ofte høy est. Øst lan det el lers (fyl ke ne 
Opp land, Hedmark, Telemark, AustAgder, Østfold 
og Vestfold) har lig get nær lands gjen nom snit tet, mens 
Nord (Finnmark, Troms og Nordland) har va ri ert en 
del mer.

Ikke bare hvil ken del av lan det man bor, men også 
hvor sen tralt, har sam men heng med hold ning til kon
tant støt te. De som bor i bygd var mest po si ti ve til 
kon tant støt ten og de i stor/mel lom stor by mest ne ga
ti ve. Det te kan pas se godt med at ur ba ni tet er en ver
di som be fin ner seg i den mo der ne de len av ver di kar
tet, sam men med li ke stil ling.

De med høy ere ut dan ning er mest ne ga ti ve til 
kon tant støt ten
Når det gjel der ut dan ning er de med vi de re gå en de 
ut dan ning mest po si ti ve til kon tant støt ten. De med 
høy ere ut dan ning er mest ne ga ti ve, mens vi fin ner 
den høy es te an de len som ikke var opp tatt av det te 
spørs må let blant de med bare grunn sko le. Over tid 
har an de le ne for og imot kon tant støt ten va ri ert mest 

Fi gur 4: An del av be folk nin gen som er po si tiv til kon-
tant støt ten 1999 – 2017. Pro sent.
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Fi gur 5: Hold ning til kon tant støt ten et ter fyl ke, 2017
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Inn vand re re fra Af ri ka, Asia og Sør/Mel lom 
Ame ri ka er mest po si ti ve
Det er tid li ge re fun net at inn vand re re fra Asia, Af ri ka 
og Sør/MellomAme ri ka bru ker kon tant støt ten litt of
te re enn de uten inn vand rer bak grunn. Norsk Mo ni tor 
in ne hol der in for ma sjon om inn vand rer bak grunn og 
kan bru kes til å un der sø ke om det er noen sam men
heng mel lom inn vand rer bak grunn og hold ning til 
kon tant støt ten. I 2017kul let av Norsk Mo ni tor er de 
med inn vand rer bak grunn noe un der re pre sen tert, de 
ut gjør 8 pro sent av res pon den te ne, og det skil les ikke 
mel lom inn vand re re og barn av inn vand re re. Li ke vel 
kan det gi en in di ka sjon på om hold nin ge ne til kon
tant støt ten er for skjel li ge. Her ser det ut til at det er 
noe sam svar mel lom kon tant støt te bruk og hold nin ger 
til kon tant støt ten (Ta bell 1). Den stør ste an de len som 
er po si ti ve til kon tant støt ten fin nes blant de med bak
grunn fra Af ri ka, Asia el ler Sør/Mel lomAme ri ka. 
Det er imid ler tid også her det fins flest som ikke er 
opp tatt av den ne sa ken.

KrFs vel ge re er i størst grad for
Som nevnt i inn led nin gen har kon tant støt ten vært 
vik tig i den po li tis ke de bat ten, for di sy net på den har 

være stør re. Orien te rin gen mot ar beids li vet vil tro
lig være ster ke re et ter å ha in ves tert mye tid i ut dan
ning. Det er også blant de høyt ut dan ne de ide a let 
om li ke stil ling i ar beid og fa mi lie liv står ster kest 
(Ipsos 2018).

Fi gur 6: An del som er for kon tant støt ten et ter re gi on 
1999 – 2017. Pro sent.
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Ta bell 1: Hold ning til kon tant støt te. Bi var i ate sam men hen ger, pro sent

Liker – enig Liker ikke – galt Ikke opptatt av

Kjønn

Mann (ref. i regresjonen) 37 (n = 795) 45 (n = 969) 18 (n = 376)

Kvinne 42 (n = 892) 43 (n = 320) 15 (n = 918)

Alder

15 – 24 46 (n = 296) 27 (n = 173) 28 (n = 181)

25–39 49 (n = 521) 37 (n = 390) 14 (n = 145)

40–59 36 (n = 509) 50 (n = 703) 14 (n = 194)

Over 60 år 31 (n = 361) 54 (n = 623) 15 (n = 175)

Total 40 (n = 1687) 44 (n = 1889) 16 (n = 695)

Barn i kontantstøttealder 0 – 1 år

Ja 68 (n = 121) 25 (n = 42) 7 (n = 13)

Nei 38 (n = 1558) 45 (n = 1842) 17 (n = 682)

Innvandrerbakgrunn

Ikke innvandrer (ref. i regresjonen) 39 (n = 1543) 45 (n = 1762) 16 (n = 619)

Norden 36 (n = 29) 38 (n = 30) 26 (n = 21)

Nord-Amerika, Europa utenom Norden Australia/New Zealand 41 (n = 77) 42 (n = 80) 17 (n = 32)

Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika 49 (n = 38) 22 (n = 17) 30 (n = 23)

Totalt 40 (n = 1687) 44 (n = 1889) 16 (n = 695)
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Liker – enig Liker ikke – galt Ikke opptatt av

Region

Oslo/Akershus (ref. i regresjonen) 31 (n = 317) 51 (n = 526) 18 (n = 182)

Østlandet ellers 40 (n = 489) 43 (n = 520) 18 (n = 215)

Vest 46 (n = 478) 40 (n = 417) 13 (n = 138)

Midt 40 (n = 233) 45 (n = 267) 15 (n = 89)

Nord 43 (n = 171) 40 (n = 159) 18 (n = 72)

Totalt 40 (n = 1688) 44 (n = 1889) 18 (n = 696)

Sentralitet bosted

Stor/mellomstor by (ref. i regresjonen) 32 (n = 307) 50 (n = 486) 18 (n = 173)

Utkant/ forstad storby 37 (n = 282) 50 (n = 375) 13 (n = 101)

Utkant/forstad mellomstor by 39 (n = 162) 46 (n = 191) 15 (n = 62)

Mindre by 35 (n = 156) 49 (n = 219) 17 (n = 77)

Tettsted 41 (n = 279) 41 (n = 283) 18 (n = 126)

Bygd 51 (n = 451) 34 (n = 298) 15 (n = 136)

Total 39 (n = 1637) 45 (n = 1852) 16 (n = 675)

Utdanning

Grunnskole 39 (n = 147) 35 (n = 131) 26 (n = 97)

Videregående skole 44 (n = 593) 37 (n = 503) 19 (n = 250)

Høyere utdanning inntil 4 år 39 (n = 537) 46 (n = 638) 16 (n = 221)

Høyere utdanning mer enn 4 år 36 (n = 409) 54 (n = 617) 11 (n = 125)

Total 40 (n = 1686) 44 (n = 1889) 16 (n = 693)

Husstandsinntekt

Under kr. 300.000 44 (n = 189) 34 (n = 146) 22 (n = 94)

Kr. 300–499.000 38 (n = 247) 42 (n = 271) 20 (n = 131)

Kr. 500–799.000 43 (n = 475) 42 (n = 457) 15 (n = 170) 

Kr. 800–999.000 44 (n = 292) 43 (n = 284) 14 (n = 92)

Kr. 1 mill. + 33 (n = 422) 53 (n = 674) 13 (n = 168)

Total 40 (n = 1625) 45 (n = 1832) 16 (n = 655)

Verdier 

Offentlig

0 42 (n = 1359) 40 (n = 1295) 17 (n = 551)

1 31 (n = 329) 56 (n = 594) 14 (n = 144)

Tradisjonelle roller

0 37 (n = 1175) 47 (n = 1520) 16 (n = 511)

1 48 (n = 512) 35 (n = 369) 17 (n = 184)

Likestilling

0 43 (n = 1382) 40 (n = 1289) 17 (n = 532)

1 29 (n = 306) 56 (n = 600) 12 (n = 156)

Tradisjon

0 38 (n = 1210) 46 (n = 1460) 17 (n = 528)

1 45 (n = 477) 40 (n = 429) 16 (n = 167)

Religion

0 33 (n = 1069) 49 (n = 1571) 18 (n = 564)

1 58 (n = 619) 30 (n = 318) 12 (n = 131)

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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i 2017 enn i 1999. Det te er ty de lig både for di fler
tal let som er for er blitt stør re, men også for di mot
stan der ne og de som ikke har noen me ning nå ut
gjør en enda mind re an del. De and re par ti ene er 
mer delt, og i 2017 er det bare blant vel ger ne til Sp 
og MDG det er fler tall for kon tant støt ten.

Hold nin ger til kon tant støt ten og ver di er
I Norsk Mo ni tor blir del ta ger ne spurt om de res 
me ning om man ge uli ke sam funns for hold. Un der 
vi ses ver di kart for kon tant støt te til hen ger ne (fi gur 
9) og kon tant støt te mot stan der ne (fi gur 10). Tallet 
bak hver verdi forteller hvordan kontantstøttetil
hengerne og motstanderne skiller seg fra gjennom
snittet i befolkningen i synet på den verdien. Mer 
enn 25  prosent betyr over gjennomsnittet, under 25 
prosent betyr under gjennomsnittet. Til hen ge re og 
mot stan de re av kon tant støt ten fin nes over hele ver
di spek te ret. Tyng de punk te ne lig ger imid ler tid på 
uli ke ste der, og de to grup pe ne pre ges av litt uli ke 
ver di mønst re. Til hen ger ne er i stør re grad orien tert 
mot den tra di sjo nel le og idea lis tis ke de len av kar
tet, ved at de hel ler mer mot re li gi on, kon ser va ti ve 
ver di er, tra di sjo nel le kjønns rol ler og det ru ra le 
frem for det ur ba ne. Mot stan der ne av kon tant støt te 
har of te re mo der ne ver di er, spe si elt i ret ning li ke
stil ling og ur ba ni tet. Et in ter es sant pa ra doks er at 
til hen ger ne av kon tant støt te litt of te re enn gjen
nom snit tet er skep tis ke til of fent li ge løs nin ger og 
so sio øko no misk lik het, til tross for at de alt så er for 
en of fent lig støt te ord ning som kon tant støt ten. Mot
stan der ne av kon tant støt ten, på den and re si den, 
øns ker i noe stør re grad enn and re of fent li ge løs nin
ger og so sio øko no misk lik het, men er li ke vel ikke 
for kon tant støt ten. Det kan der for se ut til at ver di
ak sen mo der ne – tra di sjo nell er den som er mest 
re le vant for hold nin ger til kon tant støt ten, og i noen 
grad ak sen ma te ria lis tisk – idea lis tisk. Den tra di
sjo nel le høy re – venst re ak sen fan ger opp det te i 
mind re grad, noe som gjen spei les i at par ti ene både 
til høy re og venst re har et fler tall som er imot, men 
li ke vel gan ske sto re mind re tall som er for kon tant
støt ten. Bare sen trums par ti ene KrF, Sp og MDG 
har et fler tall av vel ge re som er for kon tant støt ten, 
noe som stem mer over ens med de to først nevn tes 
vekt på tra di sjo nel le ver di er. At det er et fler tall 
også blant MDGs vel ge re er kan skje litt mer over

fulgt vik ti ge par ti po li tis ke skil le lin jer. Kon tant støt
ten var opp rin ne lig en sent rums sak, men har fått 
støt te fra par ti ene på høy re si den. Kri tik ken mot kon
tant støt ten har i stor grad vært fram ført av par ti ene 
på venst re si den. Hvor dan hen ger par ti pre fe ran se, 
hva en ville ha stemt, sam men med sy net på kon tant
støt ten? Folk vel ger jo van lig vis par ti ba sert på mer 
enn én sak. Vi har sett på for de lin gen av til hen ge re, 
mot stan de re og de som ikke er opp tatt av den ne 
sa ken blant de uli ke par ti enes vel ge re. Tids punk te ne 
1999 og 2017 er valgt for å se om det te har for and ret 
seg over tid. I 1999 var kon tant støt ten ny lig inn ført 
og had de blitt in ten sivt de bat tert en lang pe ri ode. De 
fles te barn i ak tu ell al der fikk da støt ten. I 2017 har 
kon tant støt te bru ken gått vel dig ned.

I 1999 ses det ty de lig at kon tant støt ten er en sent
rums sak. Et stort fler tall av KrF’s vel ge re (75 pro
sent) er for støt ten, men også et klart fler tall blant 
Spvel ger ne (59 pro sent) er for (fi gur 7). Blant vel
ger ne til Frp, Høy re og Venst re er det nes ten helt 
jevnt blant til hen ge re og mot stan de re av kon tant støt
ten, og gan ske sto re an de ler (rundt 20 pro sent) som 
ikke er opp tatt av det. Blant vel ger ne til de tre par ti
ene på venst re si den er det klart fler tall imot, men 
li ke vel gan ske sto re mind re tall som er for, sær lig hos 
SV (30 pro sent).

I 2017 er bil det litt an ner le des (fi gur 8). Det er enda 
ty de li ge re at KrF er et par ti for kon tant støt te til hen
ger ne, med 88 pro sent for kon tant støt ten. Det te har 
vært en vik tig mar ke rings sak for KrF hele pe ri oden. 
Blant Spvel ger ne har det der imot blitt fle re mot stan
de re og fær re til hen ge re, men fort satt en stør re an del 
til hen ge re; 49 pro sent for, mot 33 pro sent mot stan
de re. Blant Frps, Høyres og Venst res vel ge re er det 
skjedd en end ring, her er fler tal let imot kon tant støt
ten, og for de lin gen av mot stan de re og til hen ge re er 
om trent den sam me som hos Aps vel ge re. Rødt og 
SV har fort satt et stort fler tall vel ge re som er imot 
kon tant støt ten. Blant Rødts vel ge re er en stør re an del 
for i 2017 enn i 1999 (selv om de fort satt er i mind
re tall). Blant vel ger ne til Miljøpartiet De grøn ne 
(MDG) er det der imot et fler tall for.

For de som stem mer KrF er kon tant støt ten tro lig en 
vik tig sak, og den er enda mer ut pre get en KrFsak 
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Fi gur 7: An del til hen ge re, mot stan de re og de som 
ikke er opp tatt av kon tant støt ten, et ter par ti pre fe-
ran se 1999.

Kil de: Norsk Mo ni tor 1999
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Fi gur 8: An del til hen ge re, mot stan de re og de som 
ikke er opp tatt av kon tant støt ten, et ter par ti pre fe-
ran se 2017.

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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Fi gur 9: Ver di kart for de som er for kon tant støt ten

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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Fi gur 10: Ver di kart for de som er imot kon tant støt ten

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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ras ken de, men her er det sann syn lig vis de idea lis
tis ke ver di ene som spil ler inn.

Re gre sjons ana ly se av hold ning til kon tant støt ten
Vi fin ner at både kjønn, al der, re gi on, ut dan ning og 
inn tekt har sig ni fi kant be tyd ning for om man er for 
el ler imot kon tant støt ten (ta bell 1, mo dell 1). Kvin
ner har høy ere sann syn lig het for å være for kon tant
støt ten enn menn, mens sann syn lig he ten fal ler med 
øken de al der. Alle and re re gi o ner enn Oslo/Akers
hus gir økt sann syn lig het for å være po si tiv til kon
tant støt ten. Å være bo satt i re gi on vest gir for eks em
pel 16 pro sent høy ere sann syn lig het for å være 
po si tiv til kon tant støt ten. Både øken de hus stands
inn tekt og høy ere ut dan ning re du se rer sann syn lig he
ten for å være for kon tant støt ten.

I mo dell 2 leg ger vi til hvor sen tralt man er bo satt, 
inn vand rer bak grunn og om man selv har barn i 
kon tant støt te al der. Be tyd nin gen av re gi on blir da 
noe re du sert, men har fort satt sig ni fi kant be tyd
ning. Ut dan ning er der imot ikke len ger sig ni fi kant. 
Å selv ha barn i el ler like før kon tant støt te al der har 
stor be tyd ning, og øker sann syn lig he ten for å være 

for kon tant støt ten med nes ten 24 pro sent. De fles te 
er vel mer til bøye li ge til å være for en ord ning de 
selv kan ha nyt te av. Høyt ut dan ne de er of te re bo
satt sen tralt, og ut dan ning mis ter der for be tyd ning 
kon trol lert for hvor sen tralt man er bo satt. Inn vand
rer bak grunn har bare sig ni fi kant be tyd ning for de 
med bak grunn fra Af ri ka, Asia el ler Sør/Mellom
Ame ri ka, og øker sann syn lig he ten for å være for 
kon tant støt ten. De and re inn vand rer grup pe ne er 
ikke sig ni fi kant for skjel lig fra de uten inn vand rer
bak grunn.

Ver di ori en te ring har en ty de lig sam men heng med 
hold ning til kon tant støt ten. På de di ko to me ver diva
riab le ne er de 25 pro sent av res pon den te ne som er 
mest po si ti ve til de uli ke ver di ene ko det 1, res ten 0. 
Å være orien tert mot ver di en li ke stil ling re du se rer 
sann syn lig he ten for å være for kon tant støt ten, mens 
tra di sjo nel le kjønns rol ler trek ker i mot satt ret ning. 
Det te er som for ven tet, men gjel der alt så fort satt 
kon trol lert for inn tekt, ut dan ning, bo steds re gi on, om 
man har barn i kon tant støt te al der og inn vand rer bak
grunn. Dis se struk tu rel le kjen ne teg ne ne har også 
be tyd ning med ver diva riab le ne i mo del len. Litt 
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mind re opp lagt er det kan skje at det å fore trek ke 
of fent li ge løs nin ger re du se rer sann syn lig he ten for å 
være for kon tant støt ten, som jo er en of fent lig yt el se. 
På den an nen side er det en of fent lig yt el se som skal 
gjø re det let te re å vel ge pri va te løs nin ger i ste det for 
bar ne ha ge med of fent lig til skudd. Verdien religion 
økte sannsynligheten for å være for kontantstøtte 
med over 20 prosent. Å fore trek ke of fent li ge løs nin

ger var også av stor be tyd ning, den re du ser te sann
syn lig he ten for å være for kon tant støt ten med nes ten 
10 pro sent. Da ver di ene ble lagt til i mo del len, ble 
be tyd nin gen av både hvor sen tralt en er bo satt og 
bo steds re gi on noe re du sert, og det å bo i en mind re 
by el ler i for stad el ler ut kan ten til en mel lom stor by 
var ikke len ger sig ni fi kant for skjel lig fra å bo i 
stor by.

Ta bell 2: For el ler imot kon tant støt ten, re gre sjon: 

 Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B

Kvinne (ref. mann) 0,046** 0,049** 0,047**

Alder 4 alderskat -0,093** -0,092** -0,102**

Region ref Oslo/Akershus

Østlandet ellers 0,114** 0,077** 0,061*

Vest 0,159** 0,133** 0,102**

Midt 0,095** 0,067* 0,068*

Nord 0,137** 0,114** 0,101**

Utdanning -0,019* -0,014- -0,001-

Husstandsinntekt -0,025** -0,029** -0,025**

Sentralitet bosted

Stor/mellomstor by (ref.)

Forsted/utkant til storby 0,076** 0,059*

Forsted/utkant til mellom by 0,071* 0,042-

Mindre by 0,053** 0,028¬-

Tettsted 0,150** 0,113**

Bygd 0,228** 0,177**

Innvandrer ref. ikke innvandrer

Fra Sverige, Danmark 0,083- 0,102-

Nord-Amerika, Europa uten norden, Australia/NZ 0,031- 0,039-

Afrika, Asia, Sør-Amerika 0,201** 0,195**

Barn 01 år (ref. ikke barn 0-1) 0,237** 0,213**

Religion 0,205**

Likestilling -0,057**

Tradisjonelle kjønnsroller   0,043*

Offentlige løsninger -0,097**

Tradisjon  0,041*

**Sig ni fi kant på minst 0,01-nivå *Sig ni fi kant på minst 0,05-nivå – Ikke sig ni fi kant
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Dis ku sjon og kon klu sjon
På tross av at bru ken av kon tant støt te har gått be ty de
lig ned over fra 1999 til i dag, har hold nin ge ne til kon
tant støt ten i be folk nin gen ikke end ret seg til sva ren de. 
An de len som er po si ti ve til ord nin gen har holdt seg 
re la tivt sta bil. Det kan tyde på at kon tant støt te bruk 
hand ler mer om prak tis ke og øko no mis ke av vei nin
ger, mens hold ning til ord nin gen i stør re grad er et 
ver di spørs mål. Det er imid ler tid noe sam men heng 
mel lom an de len som bru ker kon tant støt ten og an de len 
som er for el ler imot i uli ke grup per. Geo gra fis ke for
skjel ler mel lom fyl ker og re gi o ner i bru ken av kon
tant støt ten, gjen spei les del vis i for skjel ler i hold nin
ger i be folk nin gen. Fyl ket der kon tant støt te bru ken har 
vært høy est, VestAgder, er også fyl ket der flest er 
po si ti ve til kon tant støt ten. Fyl ket der hold nin gen er 
mest ne ga tiv, Oslo, har imid ler tid ikke den la ves te 
an de len som bru ker ord nin gen. Det te kan hen ge sam
men med at man ge av de som bru ker kon tant støt te i 
Oslo har inn vand rer bak grunn og den ne grup pa er 
un der re pre sen tert i Norsk Mo ni tor. Det ty de li ge fal let 
i kon tant støt te bruk i Oslo fra 2016 til 2018 pas ser i 
det te bil det, rett et ter at kra vet om 5 års bo tid for å ha 
ret ten til støt ten ble inn ført.

Hold nings for skjel ler fun net i den ne ar tik ke len pas ser 
i sto re trekk med hva som er fun net av for skjel ler i 
bruk av kon tant støt ten i tid li ge re forsk ning. Kvin ner 
er of te re po si ti ve enn menn, og fle re er ne ga ti ve til 
kon tant støt ten med øken de inn tekt og ut dan ning. 
Fa mi li er med høy hus stands inn tekt har nok et mind re 
in sen tiv til å bru ke kon tant støt ten, si den for skjel len på 
støt ten og den lønns inn tek ten den even tu elt skal 
er stat te, da vil være stør re.

Selv om det ofte har vært par ti ene på venst re si den 
som har fram satt mye av kri tik ken mot kon tant støt ten, 
og høy re par ti ene har støt tet KrF i å inn fø re den, er 
man ge vel ge re ueni ge med par ti ene sine om kon tant
støt ten. KrF sine vel ge re er uni sont for kon tant støt te, 
og få er usik re. Det er også fler tall blant Sp og MDGs 
vel ge re. Blant de and re par ti enes vel ge re, både på 
venst re og høy re si den, er det fler tall mot støt ten, men 
re la tivt sto re mind re tall som er for. Ver di kart fra 
Norsk Mo ni tor vi ser at hold ning til kon tant støt ten mer 
hand ler om mo der ne – tra di sjo nell ver di ak sen, enn 
den tra di sjo nel le høy re – venst re ak sen om øko no
mis ke spørs mål. Folks ver di syn har stor be tyd ning for 
hold ning til kon tant støt ten, også når det er kon trol lert 
for kjen ne tegn som kjønn, inn tekt, ut dan ning, bo steds
re gi on og inn vand rer bak grunn.
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UT VIK LIN GEN PÅ AR BEIDS MAR KE DET1

NAVs ar beids mar keds pro gno se

Sam men drag
Ar beids mar ke det har bed ret seg si den be gyn nel sen av 2017. Et ter hvert som det ble høy ere 
vekst i fast lands øko no mi en tok også sys sel set tin gen seg opp, og iføl ge ar beids krafts un der sø
kel sen økte an tall per so ner i ar beids styr ken markert gjen nom 2018. An tal let re gist rer te helt le
di ge og ar beids sø ke re som del tar på til tak har nå falt i over to år. Fort satt er det på Vestlandet 
og blant per so ner med yr kes bak grunn in nen in gen iør og iktfag at den re gist rer te ar beids le dig
he ten har falt mest det siste året.

Norge er nå inne i en mo de rat opp gangs kon junk tur som vi forven ter vil fort set te i år og nes te år. 
Det te vil bi dra til at sys sel set tin gen tar seg vi de re opp, men også til at an tall per so ner i ar beids
styr ken fort set ter å øke fram over. Vi ven ter der for en svak ned gang i den re gist rer te le dig he ten 
fram til 2020. Vi an slår at an tal let helt le di ge vil lig ge på 63 000 i gjen nom snitt i år og på 62 000 
neste år, som til sva rer hen holds vis 2,3 og 2,2 pro sent av ar beids styr ken.

Olje in ves te rin ge ne økte igjen i fjor et ter fire år med ned gang. Vi ven ter en be ty de lig opp gang i 
olje in ves te rin ge ne i år og at de hol des på om trent sam me nivå i 2020, noe som vil bi dra til høy
ere ak ti vi tet i fast lands øko no mi en. Høy ere sys sel set ting og økt kjø pe kraft i hus hold nin ge ne vil 
i til legg bi dra til noe høy ere vekst i kon su met i år og nes te år. Vi ven ter også at økt eks port av 
nors ke va rer og tje nes ter vil løf te veks ten i fast lands øko no mi en, men at det te bi dra get blir mind
re et ter hvert som veks ten in ter na sjo nalt av tar.

Bo lig pri se ne har tatt seg noe opp det siste året et ter et fall i 2017. Ned gan gen i bo lig in ves te
rin ge ne stop pet opp i and re halv år i fjor, sam ti dig som det var en ny opp gang i an tall igang set
tings til la tel ser. Vi ven ter vekst i bo lig in ves te rin ge ne fram over, men klart la ve re enn de se nes te 
åre ne. Boliginvesteringene vil der for i mind re grad bidra til veks ten i norsk øko no mi. La ve re vekst 
i of fent li ge ut gif ter og høy ere ren ter vil også dem pe veks ten i norsk øko no mi i år og nes te år.

1  NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Eugenia 
Vidal-Gil. Prognosen er basert på tilgjengelig informasjon fram til 1. april 2019.
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Ut vik lin gen på ar beids mar ke det

Fle re sys sel sat te
Et ter svak vekst i 2015 og 2016 tok veks ten i sys sel set
tin gen seg opp i 2017. Iføl ge se song jus ter te tall fra 
kvar tals vis na sjo nal regn skap (KNR) har an tall sys sel
sat te økt med cir ka 10 000 per so ner i gjen nom snitt 
hvert kvar tal si den før s te kvar tal 2017 (fi gur 1). Til 
sam men har det blitt over 80 000 fle re sys sel sat te i 
lø pet av de to siste åre ne. I fjor økte sys sel set tin gen i de 
al ler fles te næ rin ge ne, og sys sel set tings veks ten var 
størst in nen bygg og an legg, of fent lig for valt ning og 
for ret nings mes sig tje nes te yt ing (fi gur 2). Sys sel set tin
gen in nen bygg og an legg økte gjen nom hele den ol je
re la ter te ned gangs kon junk tu ren, noe som hen ger sam
men med kraf tig vekst i bo lig in ves te rin ge ne og høye 
sam ferd sels in ves te rin ger. Bo lig in ves te rin ge ne falt 
imid ler tid fra tredje kvar tal 2017 til and re kvar tal i fjor, 
og sys sel set tin gen in nen bygg og an legg økte der med 
noe sak te re i fjor enn året før. Et ter tre år med ned gang 
be gyn te sys sel set tin gen i in du stri en å øke i tred je kvar
tal 2017, og veks ten fort sat te gjen nom 2018. Det er 
sær lig fle re sys sel sat te in nen den ol je re la ter te in du s
tri en som bi dro til det te. I and re halv år i fjor var det i 
til legg en opp gang i an tall sys sel sat te in nen ut vin ning 
av olje og na tur gass samt til knyt te de tje nes ter, der sys
sel set tin gen også had de falt i over tre år på rad.

Sys sel set tin gen målt med SSBs ar beids krafts un der sø
kel se (AKU) har vist en sva ke re ut vik ling de siste åre
ne enn tal le ne fra KNR2. Iføl ge AKU var sys sel set tin
gen re la tivt sta bil i både 2015 og 2016, økte svakt i 
2017 og det var først i fjor at veks ten i sys sel set tin gen 
tok seg be ty de lig opp (fi gur 1). Fra før s te til tred je 
kvar tal 2018 økte an tall sys sel sat te målt med AKU 
klart ras ke re enn målt med KNR, mens veks ten var 
noe la ve re i fjer de kvar tal. Veks ten i sys sel set tin gen i 
fjor var også stør re enn veks ten i be folk nin gen i yr kes
ak tiv al der, og der med økte an de len av be folk nin gen 
mel lom 15 og 74 år som er sys sel satt fra 66,7 pro sent 
i fjer de kvar tal 2017 til 67,6 pro sent i fjer de kvar tal 
2018. Sys sel set tings an de len økte mest blant menn, og 
sær lig blant de mel lom 25 og 54 år iføl ge AKU.

Fle re i ar beids styr ken
Ar beids styr ken er sum men av de sys sel sat te og 
ar beids le di ge i yr kes ak tiv al der (15–74 år), og til sva
rer til bu det av ar beids kraft. Iføl ge se song jus ter te 
AKUtall fort sat te an tall per so ner i ar beids styr ken å 

2  Sysselsettingen målt med AKU inkluderer kun personer registrert 
som bosatte i Norge, og er derfor lavere enn sysselsettingen slik den 
beregnes i kvartalsvis nasjonalregnskap. Sistnevnte inkluderer også 
sysselsatte på korttidsopphold, det vil si midlertidig sysselsatte som 
ikke er registrert bosatte, samt sysselsatte i utenriks sjøfart.

Figur 1. Sysselsettingen ifølge AKU og nasjonalregnskapet. Arbeidsstyrken ifølge AKU. Sesongjustert. 1 000 
personer
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øke i lø pet av 2015, mens det der et ter veks let mel lom 
opp gang og ned gang fram til slut ten av 2017. I fjor 
var det en be ty de lig øk ning i ar beids styr ken. I lø pet av 
de tre før s te kvar ta le ne i 2018 ble det 50 000 fle re per
so ner i ar beids styr ken, selv om det i fjer de kvar tal 
igjen var en li ten ned gang (fi gur 1).

Sam men lik net med fjer de kvar tal 2017 var det 
49 000 fle re per so ner i ar beids styr ken i fjer de kvar
tal i fjor (fi gur 3). Sys sel set tin gen økte med 56 000 
per so ner i den pe ri oden og an tall le di ge gikk der
med ned med 7 000. Be folk nin gen i yrkesaktivalder 
økte med 27 000. Dette in ne bæ rer at an tall per so ner 
uten for ar beids styr ken falt med 22 000. Det er sær
lig blant de mel lom 25 og 54 år at an tall per so ner 
uten for ar beids styr ken har falt. Be folk nin gen mel
lom 15 og 24 år falt med 3 000 per so ner fra fjer de 
kvar tal 2017 til fjer de kvar tal 2018. I samme pe ri
ode var det nes ten in gen end ring i an tall sys sel sat te 
og ar beids le di ge i al ders grup pen. An tall sys sel sat te 
økte mest blant dem mel lom 25 og 54 år, og det er 
den ne aldergruppen som had de ned gang i an tall 
ar beids le di ge.

Høy ere yr kes del ta kel se
Yr kes del ta kel sen – det vil si an de len per so ner mel lom 
15 og 74 år som er i ar beids styr ken – økte i 2015, noe 
som ikke er van lig i en ned gangs kon junk tur hvor 
le dig he ten øker, men falt igjen gjen nom 2016 og det 
mes te av 2017. I fjor var veks ten i ar beids styr ken høy
ere enn veks ten i be folk nin gen i alderen 15–74 år, og 
yr kes del ta kel sen tok seg der med opp igjen. I fjer de 
kvar tal 2018 var yr kes del ta kel sen på 70,1 pro sent, 
opp fra 69,3 pro sent i fjer de kvar tal 2017.

Figur 2. Sysselsettingen i utvalgte næringer ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap. Sesongjustert. Indeksert: 1. 
kvartal 2014 =100
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Ut vik lin gen i yr kes del ta kel sen på vir kes av de mo
gra fis ke for hold og kon junk tu rel le for hold. End rin
ge ne i al ders sam men set ning i be folk nin gen over tid 
ut gjør de de mo gra fis ke for hol de ne. En stør re an del 
eld re el ler yng re vil iso lert sett med fø re la ve re sam
let yr kes del ta kel se, si den dis se grup pe ne har en 
la ve re yr kes fre kvens enn gjen nom snit tet. An de len 
som til hø rer den eld ste al ders grup pen har økt de 
siste åre ne, noe som har bi dratt til å re du se re sam let 
yr kes del ta kel se. I pe ri oden 2007–2018 har de mo
gra fis ke for hold dratt ned yr kes an de len med nes ten 
0,2 pro sent po eng hvert år, men den ne ef fek ten var 
klart mind re i fjor (figur 4). End rin ge ne i yr kes fre
kven se ne over tid for de uli ke al ders grup pe ne ut
gjør de kon junk tu rel le for hol de ne. His to ris ke tall 
vi ser at kon junk tu re ne på vir ker yr kes del ta kel sen 
slik at den fal ler når et ter spør se len et ter ar beids
kraft er lav og le dig he ten øken de. Stør rel sen på 
den ne re spon sen va ri e rer mel lom al ders grup per, 
men er van lig vis størst for per so ner i 20åre ne (fi
gur 5). Ser vi nær me re på ut vik lin gen fra fjer de 
kvar tal 2017 til fjer de kvar tal 2018, var det en 
øk ning i yr kes del ta kel sen i alle al ders grup per. 
Øk nin gen var størst blant de mel lom 25–54 år og 
55–74 år, med hen holds vis 0,9 og 1,0 pro sent po
eng. For de yng ste økte yr kes del ta kel sen med 0,2 
pro sent po eng i den ne pe ri oden.

La ve re ar beids le dig het
An tall re gist rer te helt le di ge og brut to le dig he ten, som 
er sum men av an tall helt le di ge og ar beids sø ke re som 
del tar på til tak, har nå falt i over to år. Beg ge falt klart 
gjen nom 2017, med i over kant av 14 000 per so ner. 
Ned gan gen fort sat te i fjor, men sak te re enn i 2017. Til 
det te bi dro en be ty de lig øk ning i an tall helt le di ge og 

Figur 4. Årlig endring i samlet yrkesdeltakelse og bidrag fra demografiske og konjunkturelle forhold. 
Prosentpoeng
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brut to le dig he ten i juli i fjor (fi gur 6). Den ne øk nin gen 
kan blant an net sees i sam men heng med inn fø ring av 
SMSpå min nel se til ar beids le di ge om å for nye re gist re
rin gen (se fak ta boks «Brudd og end rin ger i sta tis tik
ken»). Et ter det te har beg ge stør rel ser vist en fal len de 
trend. I lø pet av før s te kvar tal har både an tall helt le di ge 
og brut to le dig he ten gått ned med 2 800 per so ner, iføl ge 
brudd og se song jus ter te tall. An de len helt le di ge lå på 
2,3 pro sent av ar beids styr ken i mars, mens an de len helt 

le di ge og ar beids sø ke re på til tak lå på 2,8 pro sent,  
jus tert for brud det i sta tis tik ken og se song va ria sjo ner. 
Det te er det la ves te ni vå et på den re gist rer te ar beids
 le dig he ten på ti år.3

3  Tallet på registrerte helt ledige er både sesongkorrigert og justert for 
bruddet i statistikken som innføring av forenklet registrering av arbeids-
søkere i NAV i november 2018 medførte. Alle tall som vises i dette kapit-
telet er brudd- og sesongjusterte, om ikke annet er oppgitt. 

BRUDD OG END RIN GER I STA TIS TIK KEN
Si den juli 2018 har NAV sendt på min nel se på SMS til ar beids-
le di ge om å sen de mel de kort om de fort satt øns ker å være 
re gist rert som ar beids sø ke re. NAV be reg ner at den ne end-
rin gen har ført til at det er om lag 1,4 pro sent fle re helt le-
di ge hver må ned si den juli. Det tas ikke hen syn til den ne 
end rin gen i de se song jus ter te tal le ne for re gist rert le dig het.

I no vem ber 2018 lan ser te NAV en ny re gist re rings løs ning 
som bi drar til at det går kor te re tid fra ar beids sø ker ne 
re gist re rer seg på nav.no til de kom mer inn i sta tis tik ken. 
Det te har med ført et brudd i sta tis tik ken på re gist rert le dig-
het. Brud det skjed de grad vis i no vem ber, de sem ber og 
ja nu ar. Ef fek ten av brud det es ti me res til å ut gjø re 6 pro sent 
fle re helt le di ge enn det had de vært uten den nye re gist re-
rings løs nin gen. NAV har es ti mert brudd jus ter te tall til ba ke 
til 2005, og det er dis se som be nyt tes i se song jus te rin gen.

For nær me re for kla ring om brud det og øv ri ge end rin ger, se 
ka pit tel 5 i Om sta tis tik ken – Ar beids sø ke re – www.nav.no

TO MÅL PÅ AR BEIDS LE DIG HE TEN I NORGE
NAVs le dig hets tall vi ser an tall per so ner som re gist re rer seg 
som ar beids sø ke re hos NAV. Sta tis tisk sen tral by rås (SSB) 
ar beids kraft un der sø kel se (AKU) er en ut valgs un der sø kel se 
som kart leg ger ar beids styr ken, sys sel set tin gen og ar beids le-
dig he ten. Per so ner uten ar beid som ikke har rett på dag pen-
ger kan mang le in cen tiv til å re gist re re seg som ar beids sø ker 
hos NAV sam ti dig som de sva rer i AKU at de er le di ge og ak tivt 
sø ker ar beid. Det te er en av grun ne ne til av vi ket mel lom 
an tall re gist rer te le di ge hos NAV og iføl ge AKU. Se År sa ker til 
uli ke tall på ar beids le dig het – SSB for noen ge ne rel le år sa ker 
til at de to le dig hets må le ne kan ut vik le seg ulikt.

I pe ri oden 2014–2015 økte ar beids le dig he ten målt med 
AKU mye ras ke re enn den re gist rer te le dig he ten, og det 
opp sto et uvan lig stort av vik mel lom de to må le ne. På bak-
grunn av det te sat te Fi nans de par te men tet og Ar beids- og 
so sial de par te men tet ned en ar beids grup pe for å se nær-
me re på ut vik lin gen i de to le dig hets må le ne. Fun ne ne til 
ar beids grup pen er pre sen tert i Andersen m.fl. (2017).

Fi gur 6. An tall re gist rer te helt le di ge, sum men av helt le di ge og ar beids sø ke re på til tak og ar beids le di ge iføl ge 
Ar beids kraft un der sø kel sen (AKU). Se song jus ter te tall3
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Un der den for ri ge ned gangs kon junk tu ren økte 
ar beids le dig he ten målt med AKU tid li ge re og be ty
de lig mer enn den re gist rer te le dig he ten, og det opp
sto et uvan lig stort av vik mel lom de to må le ne (se 
fak ta boks «To mål på ar beids le dig he ten i Norge»). 
Det at AKUle dig he ten fan ger opp grup per som i 
li ten grad mel der seg til NAV, som stu den ter og 
ny ut dan ne de på vei inn i ar beids li vet, kan for kla re 
mye av av vi ket. I til legg fort sat te an tall per so ner i 
ar beids styr ken å øke i lø pet av 2015. Det te er uvan
lig sam men lik net med tid li ge re ned gangs kon junk tu
rer, der man har sett at yr kes del ta kel sen går ned når 
le dig he ten er øken de. Sam ti dig er noe av stør rel sen 
på av vi ket tro lig ut slag av til fel dig he ter for di AKU 
er en ut valgs un der sø kel se. I ja nu ar 2016 nåd de 
ar beids le dig he ten målt med AKU top pen på 5,1 pro
sent av ar beids styr ken, og den vis te en be ty de lig 
ned gang i de på føl gen de to åre ne. Si den i fjor vår har 
AKUar beids le dig he ten veks let mel lom opp gang og 
ned gang, men de siste månedene har trenden vært 
stabil. I ja nu ar i år var arbeidsledigheten på 3,9 pro
sent av ar beids styr ken, iføl ge se song jus ter te tall. 
Av vi ket mel lom AKUle dig he ten og den re gist rer te 
le dig he ten har blitt noe mind re si den ja nu ar 2016, 
men er fort satt stort his to risk sett.

Fær re nye ar beids sø ke re
An tal let nye ar beids sø ke re4 vis te en ty de lig av ta ken de 
trend gjen nom 2016 og 2017 (fi gur 7). I fjor var det i 
sum en flat ut vik ling, selv om det var sving nin ger 
gjen nom året. Blant an net må øk nin gen i and re halv år 
sees i sam men heng med end rin ge ne i re gist re rings løs
nin gen, da tal le ne på til gang av nye ar beids sø ke re 
ikke er jus tert for det te. I lø pet av før s te kvar tal i år har 
til gan gen av nye ar beids sø ke re gått vi de re ned. I mars 
var det i gjen nom snitt 750 per so ner som re gist rer te 
seg som ar beids sø kere hos NAV hver vir ke dag. Det te 
er det la ves te an tal let si den sep tem ber 2008.

Sta dig la ve re le dig het blant in gen iø rer
Den siste ol je drev ne ned gangs kon junk tu ren med før te 
en stor øk ning i le dig he ten blant in gen iø rer (fi gur 8). 
Fra ja nu ar 2014 til no vem ber 2016 økte brut to le dig
he ten in nen yr kes grup pen in gen iør og iktfag med 
164 pro sent, og det var sær lig for in gen iø rer og si vil
in gen iø rer in nen ol je re la ter te fag at le dig he ten økte 
mest. Si den de sem ber 2016 har brut to le dig he ten in nen 
in gen iør og iktfag gått ned. Ved ut gan gen av mars 

4  Nye arbeidssøkere inkluderer både helt ledige, arbeidssøkere som 
deltar i tiltak og delvis ledige.

Fi gur 7. An tall helt le di ge og ar beids sø ke re på til tak, se song jus tert. An tall nye or di næ re ar beids sø ke re per  
vir ke dag, trend
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var det re gist rert 32 pro sent fær re helt le di ge el ler 
ar beids sø ke re på til tak med den ne yr kes bak grun nen 
enn i mars i fjor, iføl ge brudd jus ter te tall. In gen iør og 
iktfag er der med yr kes grup pen som har hatt størst 
ned gang i brut to le dig he ten det siste året. Som an del 
av ar beids styr ken var brut to le dig he ten blant in gen iø
rer på 1,6 pro sent i mars, la ve re enn lan dets gjen nom
snitt på 3,0 pro sent.

Brut to le dig he ten blant in du stri ar bei de re økte også 
be ty de lig som føl ge av la ve re ak ti vi tet i de ol je re la
ter te næ rin ge ne. Si den de sem ber 2016 har brut to le
dig he ten in nen den ne yr kes grup pen gått ned og er nå 
på et la ve re nivå enn i 2014. In nen bygg og an legg 
økte le dig he ten gjen nom 2015, men har gått ned si den 
be gyn nel sen av 2016. Sam men med in gen iør og ikt
fag samt in du stri ar beid, har den ne yr kes grup pen hatt 
størst ned gang i brut to le dig he ten det siste året. And re 
yr kes grup per, som un der vis ning og hel se, pleie og 
om sorg, ofte til knyt tet of fent lig sek tor, er mind re 
på vir ket av kon junk tur sving nin ger. In nen dis se yr kes
grup pe ne har le dig he ten holdt seg re la tivt sta bil de 
siste fem åre ne. Dis se er også blant yr kes grup pe ne 
med la vest le dig hets rate.

Le dig he ten fal ler mest i Ro ga land
Ned gan gen i ol je bran sjen og ol je re la tert in du stri 
ram met først og fremst Sør og Vestlandet og sær lig 
Ro ga land, noe som før te til sto re geo gra fis ke for
skjel ler på ar beids mar ke det. I Ro ga land ble brut to le
dig he ten mer enn dob let fra ja nu ar 2014 til no vem
ber 2016 (fi gur 9), og fyl ket gikk fra å ha nest la vest 
le dig het til å ha den høy es te le dig he ten i lan det. Også 
i Agderfyl ke ne, Hor da land og Møre og Roms dal 
økte brut to le dig he ten klart som føl ge av la ve re ak ti
vi tet i ol je bran sjen, men langt mind re enn i Ro ga
land. I res ten av lan det sam let holdt brut to le dig he ten 
seg gan ske sta bil gjen nom ned gangs kon junk tu ren, 
og be gyn te å gå svakt ned al le re de vå ren 2016. Fra 
og med de sem ber 2016 har brut to le dig he ten også 
gått ned på Sør og Vestlandet. Det siste året har 
brut to le dig he ten falt mest i Ro ga land (26 %) fulgt 
av Hor da land (22 %) og Møre og Roms dal (17 %), 
ifølge bruddjusterte tall. Ro ga land, Agderfyl ke ne, 
Hor da land og Møre og Roms dal har fort satt høy ere 
brut to le dig het som an del av ar beids styr ken enn la n
dets gjen nom snitt, men for skjel le ne mel lom fyl ke ne 
har blitt mind re.

Fi gur 8. Sum men av helt le di ge og ar beids sø ke re på 
til tak i ut valg te yr kes grup per. Se song jus tert. In dek
sert: Ja nu ar 2014 =100
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Fi gur 9. Sum men av helt le di ge og ar beids sø ke re på 
til tak i uli ke re gi o ner. Se song jus tert. In dek sert: Ja nu ar 
2014 =100
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Ut vik lin gen in ter na sjo nalt
Ut vik lin gen hos våre han dels part ne re er vik tig for 
ut vik lin gen i norsk øko no mi. Eks por ten av tra di sjo
nel le va rer og tje nes ter ut gjør om lag 25 pro sent av 
Fast landsbrut to na sjo nal pro dukt5 og på vir ker derfor 
et ter spør se len et ter ar beids kraft. I 2018 gikk 66 pro
sent av fast lands eks por ten til EU, mens 8 pro sent gikk 
til USA, målt i lø pen de pri ser.

Den glo ba le øko no mi en
OECD es ti me rer veks ten i det glo ba le brut to na sjo nal
pro duk tet (BNP) i 2018 til 3,6 pro sent. Det te er den 
sam me vekst ra ten som i 2017, og den høy es te si den 
2011. Både vekst i in ves te rin ge ne og in ter na sjo nal 
han del av tok imid ler tid i lø pet av 2018, noe som ty der 
på at veks ten in ter na sjo nalt vil avta fram over. I sin 
siste pro gno se fra mars an slår OECD at det glo ba le 
BNP vil øke med 3,3 pro sent i 2019 og med 3,4 pro
sent i 2020, noe som in ne bæ rer en yt ter li ge re ned jus
te ring i for hold til an slaget fra no vem ber. An slage ne 
lig ger noe un der trend veks ten for ver dens øko no mi, 
som er på 3,5 pro sent iføl ge OECD. Vi ven ter der for 
at den uten lands ke et ter spør se len et ter nors ke va rer og 
tje nes ter fort set ter å øke fram over, men mind re enn 
tid li ge re an tatt.

Opp brem sin gen i in ter na sjo nal han del kan sees i sam
men heng med økt pro tek sjo nis me. USA inn før te i 
2018 høy ere toll på fle re pro duk ter fra fle re land, som 
vi de re i ulik grad har iverk satt mot til tak ved å heve 
im port sat se ne på fle re ame ri kans ke pro duk ter. Han
dels kon flik ten har sær lig hard net mel lom Kina og 
USA. I til legg er fle re in ter na sjo na le han dels av ta ler 
for ti den un der re for hand ling. Usik ker he ten om hvil ke 
reg ler og av ta ler som skal gjel de fram over bi drar til å 
dem pe in ves te rin ge ne. I de sem ber av tal te USA og 
Kina en slags vå pen hvi le på de res han dels po li tis ke 
kon flikt: USA ut set ter inn fø rin gen av høy ere toll på 
res ten av im port va rene fra Kina til slut ten av ap ril, og 
in nen da skal de to lan de ne for hand le om nye bi la te
ra le han dels be tin gel ser. Det er også fort satt knyt tet 
stor usik ker het til Storbritannias ut mel ding fra EU 
(Brexit), som var plan lagt til 29. mars, men er forelø

5  Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge er lik bruttonasjonal-
produkt (BNP) utenom næringene utvinning av olje og naturgass, 
rørtransport og utenriks sjøfart.

pig ut satt til 12. ap ril. Ut mel dings av ta len som den bri
tis ke re gje rin gen har for hand let med EU har fore lø pig 
ikke blitt støt tet av par la men tet. Den bri tis ke re gje rin
gen har ny lig bedt EU om en ny ut set tel se til slut ten av 
juni, og sig na le ne fra EU er po si ti ve. En ut mel ding 
uten noen form for han dels av ta le med EU vir ker der
for mind re sann syn lig nå.

Eu ro pa
Veks ten i BNP i eu ro so nen var på 1,8 pro sent i fjor, ned 
fra 2,4 pro sent i 2017. Mens BNP økte med so li de 0,7 
pro sent hvert kvar tal i 2017, av tok BNPveks ten gjen
nom 2018 og landet på 0,1 og 0,2 pro sent i hen holds vis 
tred je og fjer de kvar tal, iføl ge se song jus ter te tall fra 
Eu ro stat (fi gur 10). Opp brem sin gen i and re halv år i fjor 
må sees i sam men heng med at BNP i Tysk land, som er 
eu ro so nens stør ste øko no mi, gikk ned med 0,2 pro sent 
i tred je kvar tal og holdt seg uend ret i fjer de kvar tal. En 
år sak til BNPned gan gen i Tysk land var la ve re bil pro
duk sjon som føl ge av nye ut slipps reg ler. I til legg har 
økte toll sat ser og la ve re in ter na sjo nal han del ram met 
tysk eks port. Det te har også ram met Italia, der det var 
et fall i BNP i både tred je og fjer de kvar tal. In du stri pro
duk sjo nen i eu ro so nen gikk ned i lø pet av and re halv år 
i fjor. Fra de sem ber til ja nu ar økte den med 1,4 pro sent, 
mens den fort sat te å gå ned i Tysk land. Sam men lik net 
med ja nu ar i fjor var in du stri pro duk sjo nen 1,1 pro sent 
la ve re. Det te kan tyde på noe la ve re vekst i eu ro so nens 
BNP fram over, da ut vik lin gen i in du stri pro duk sjo nen 
er en in di ka tor på den kom men de ut vik lin gen i BNP. 
Den eu ro pe is ke sen tral ban ken (ECB) har ny lig an non
sert at ren ten hol des uend ret og ikke vil set tes opp før i 
2020. OECD an slår en BNPvekst i eu ro so nen på 1,0 
pro sent i år og 1,2 pro sent nes te år.

Ar beids le dig he ten i eu ro so nen har falt sam men hen
gen de i fem år. I feb ruar lå ar beids le dig he ten på 7,8 
pro sent av ar beids styr ken. Det te er det la ves te ni vå et 
på ar beids le dig he ten si den ok to ber 2008. Sys sel set
tin gen i eu ro so nen har også vist en jevn vekst i over 
fire år. I and re halv år i fjor økte sys sel set tin gen imid
ler tid noe sak te re enn tid li ge re.

Den øko no mis ke veks ten i Stor bri tan nia av tok kraf tig 
i fjer de kvar tal i fjor, og den år li ge BNPveks ten ble 
på 1,4 pro sent, den la ves te si den 2009. Til det te bi dro 
et fall i in ves te rin ge ne, noe som kan sees i sam men
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heng med usik ker he ten knyt tet til bre xit. Veks ten i 
pri vat kon sum av tok også i tred je og fjer de kvar tal, 
selv om det fort satt er en po si tiv ut vik ling på ar beids
mar ke det, med sys sel set tings vekst og his to risk lav 
ar beids le dig het. OECD an slår at BNPveks ten i Stor
bri tan nia vil bli la ve re fram over, med 0,8 pro sent i år 
og 0,9 pro sent nes te år.

USA
I USA økte BNP med so li de 2,9 pro sent i 2018, opp 
fra 2,2 pro sent året før. Både veks ten i pri vat kon sum 
og i of fent li ge ut gif ter var høy ere i fjor enn i 2017, 
noe som kan sees i sam men heng med den eks pan si ve 
fi nans po li tik ken ved tatt i be gyn nel sen av 2018. Veks
ten i pri va te brut to in ves te rin ger var også høy ere enn i 
2017, til tross for en ned gang i bo lig in ves te rin ge ne. 
Den øko no mis ke ut vik lin gen gjen nom 2018 vi ser 
imid ler tid at veks ten i BNP har vært av ta ken de. Ef fek
te ne av USAs inn fø ring av høy ere toll sat ser på fle re 
im port pro duk ter, sær lig fra Kina, er fore lø pig lite 
ty de li ge. I and re kvar tal i fjor var det ned gang i im port 
og be ty de lig vekst i eks port, som i stor grad kan til
skri ves kraf tig øk ning i eks port av soya pro duk ter i 
for kant av økte toll sat ser som Kina had de an non sert 
som mot til tak. I tred je kvar tal ble det te del vis re ver
sert, med et fall i eks por ten samt en øk ning i im por ten, 
før begge økte mo de rat i fjer de kvar tal.

Ar beids le dig he ten i USA lå på 3,8 pro sent av ar beids
styr ken i mars. Det te er noe høy ere enn den fore lø pi ge 
bun nen nådd i no vem ber i fjor på 3,7 pro sent, og som var 
det la ves te ni vå et på ar beids le dig he ten si den 1969. Sys
sel set tin gen fort sat te å øke i mars, men så langt i år har 
den økt noe sak te re enn i fjor. Fed er al Reserve, den ame
ri kans ke sen tral ban ken, vur de rer den øko no mis ke ut vik
lin gen i USA som so lid, men be slut tet i mars å hol de 
sty rings ren ten uend ret i in ter val let 2,25 – 2,5 pro sent. 
Fed er al Reserve an ty det at det nå er lite sann syn lig at 
ren ten vil bli yt ter li ge re he vet i år. Be grun nel sen er la ve re 
vekst in ter na sjo nalt, økt usik ker het og mind re ri si ko for 
økt in fla sjon. OECD leg ger til grunn at den øko no mis ke 
veks ten i USA vil avta fram over, og an slår at BNP vil 
øke med 2,6 pro sent i år og med 2,3 pro sent nes te år.

Ut vik lin gen i Norge

God vekst i fast lands øko no mi en
Iføl ge se song jus ter te tall fra kvar tals vis na sjo nal regn
skap (KNR) tiltok veksten i brut to na sjo nal pro dukt 
(BNP) for Fast landsNorge6 gjennom 2018. I fjerde 

6  Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge er lik bruttonasjonal-
produkt (BNP) utenom næringene utvinning av olje og naturgass, 
rørtransport og utenriks sjøfart.

Fi gur 10. Kvar tals vis BNPvekst blant Norges vik tig ste han dels part ne re. Se song jus ter te tall. Pro sent

Kil de: Eu ro stat, BEA og SSB
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kvartal økte FastlandsBNP med 0,9 prosent (ta bell 1). 
Mens en ned gang i jord bruks pro duk sjo nen som føl ge av 
tørke trakk ned veks ten i tred je kvar tal, bi dro sam me 
næ rin g til å dra opp veks ten i fjer de kvar tal. Økt fis ke pro
duk sjon og høy ere ak ti vi tet i bygge og an leggs virk som
het var også viktige bidrag. Fast landsBNP økte med 2,2 
pro sent i 2018. Det te er noe høy ere enn året før, da veks
ten var på 2,0 pro sent, og høy ere enn trend veks ten for 
fastlandsøkonomien.7

Svak vekst i in ves te rin ge ne
De to ta le brut to in ves te rin ge ne ut gjør mer enn en fjer de
del av Fast landsBNP og in klu de rer både in ves te rin ger 
på norsk sok kel og på fast lan det. I fjor ble veks ten i brut
to in ves te rin ge ne på 0,9 pro sent, ned fra 3,6 pro sent i fjor. 
Til det te bi dro en bred ned gang i fast lands in ves te rin ge ne 

7  Trendveksten er en estimert størrelse. SSBs estimat av den årlige 
trendveksten for BNP Fastlands-Norge er på 2 %. En oppgangskon-
junktur er definert som en periode der veksten i BNP for Fast-
lands-Norge er høyere enn trendveksten.

samt i olje in ves te rin ge ne i før s te kvar tal (fi gur 11). Ned
gan gen ble prak tisk talt re ver sert i and re kvar tal med en 
like bred opp gang i in ves te rin ge ne både på fast lan det og 
norsk sok kel. I and re halv år i fjor bi dro vi de re vekst i 
olje in ves te rin ge ne til å løf te veks ten i de sam le te in ves te
rin ge ne, sam ti dig som bo lig in ves te rin ge ne slut te å falle. 
Ut vik lin gen i de øv ri ge fast lands in ves te rin ge ne var 
imid ler tid noe sva ke re i tred je og fjer de kvar tal i fjor.

Opp gang i pe tro le ums in ves te rin ge ne
Ol je pri sen falt kraf tig fra som me ren 2014 og var på 
sitt la ves te – un der 30 dol lar fa tet – i be gyn nel sen av 
2016. Ol je pri sen tok seg opp fram til i fjor høst, for så 
å falle igjen på slut ten av året. Hit til i år har ol je pri sen 
økt fra 55 dol lar fa tet i ja nu ar til og 70 dol lar fa tet i 
be gyn nel sen av ap ril. En ny av ta le mel lom OPECs 
med lems land og Russ land om kutt i ol je pro duk sjo nen 
i de sem ber 2018 har bi dratt til ol je pris opp gan gen, 
selv om den også bi drar til øken de ol je pro duk sjon i 
USA. Ter min pri se ne på olje som skal le ve res om ett 
til to år ty der på at ol je pri sen vil avta fram over. Vi 

Ta bell 1. Ut valg te mak ro øko no mis ke ho ved stør rel ser. År lig vekst og se song jus tert kvar tals vis vekst. Pro sent

 2017 2018 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018

Bruttonasjonalprodukt 2,0 1,4 0,3 0,5 0,6 0,5

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 2,0 2,2 0,5 0,7 0,4 0,9

Konsum i husholdninger 2,2 1,9 0,0 1,2 -0,1 0,3

¬ Varekonsum 1,6 0,8 -0,8 1,4 -1,2 -0,2

¬ Tjenestekonsum 2,5 2,6 0,4 1,1 0,7 0,6

Konsum i offentlig forvaltning 2,5 1,5 -0,1 0,0 0,1 0,1

Bruttoinvestering i fast realkapital 3,6 0,9 -5,5 7,2 1,4 -0,8

¬ Utvinning og rørtransport -3,8 3,3 -12,0 13,8 3,5 4,3

¬ Fastlands-Norge 7,0 0,7 -4,2 5,8 1,4 -2,4

¬¬ Næringer 9,3 1,8 -5,0 9,4 -0,2 -1,8

¬¬¬ Industri og bergverk -2,5 10,4 -4,2 11,8 -0,4 -0,3

¬¬ Boliger (husholdninger) 7,0 -6,0 0,3 -4,0 0,1 0,1

¬¬ Offentlig forvaltning 3,6 6,6 -7,4 10,8 5,3 -5,6

Eksport i alt -0,2 -0,8 0,5 0,9 0,7 -1,9

¬ Tradisjonelle varer 1,7 2,5 -0,6 0,6 0,2 4,9

¬ Tjenester -3,2 1,0 1,2 2,3 0,6 -6,8

Import i alt 1,6 0,9 -2,3 2,9 -0,4 -1,0

¬ Tradisjonelle varer 2,7 3,1 -0,4 1,1 0,4 0,6

Kil de: SSB (KNR)
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leg ger til grunn i vår pro gno se at ol je pri sen blir på 66 
dol lar fa tet i gjen nom snitt i år og på 65 dol lar fa tet i 
2020, men det er stor usik ker het knyt tet til an slaget.

Olje in ves te rin ge ne nåd de sitt høy es te nivå i tred je kvar
tal 2013, før de be gyn te å falle. Bun nen ble nådd i før s te 
kvar tal i fjor, da olje in ves te rin ge ne var 40 pro sent la ve re 
enn i tred je kvar tal 2013. Ned gan gen i pe tro le ums in ves
te rin ge ne i før s te kvar tal i fjor ble i imid ler tid re ver sert i 
and re kvar tal, og olje in ves te rin ge ne voks te vi de re res ten 
av året. Sam let økte olje in ves te rin ge ne med 3,3, pro sent 
i 2018 et ter fire år med ned gang. I SSBs in ves te rings un
der sø kel se fra feb ruar er virk som he te nes an slag for 
in ves te rin ge ne in nen olje og gass virk som het i år litt 
ned jus tert fra den for ri ge un der sø kel sen. Olje in ves te rin
ge ne i 2019 an slås å være 8 pro sent høy ere enn til sva
ren de an slag for 2018 og 14 pro sent høy ere enn de på
løp te in ves te rin ge ne i 2018, målt i lø pen de pri ser. Det 
før s te an slaget på olje in ves te rin ge ne i 2020 ty der på en 
øk ning på 9 pro sent sam men lik net med in ves te rings an
slaget for 2019 gitt i feb ruar 2018, men er la ve re enn det 
siste an slaget for 2019. Vi ven ter der for en be ty de lig 
vekst i olje in ves te rin ge ne i år, og at de hol der seg på 
om trent sam me nivå nes te år (ta bell 2).

Svak opp gang i bo lig in ves te rin ge ne
Bo lig in ves te rin ge ne falt i lø pet av and re halv år 2017 
og før s te halv år 2018 et ter å ha vokst kraf tig gjen nom 

hele 2015 og 2016. I gjen nom snitt ble bo lig in ves te
rin ge ne 6,0 pro sent la ve re i 2018 enn i 2017. Et ter 
før s te halv år i fjor stop pet imid ler tid ned gan gen og 
bo lig in ves te rin ge ne gikk svakt opp med 0,1 pro sent i 
både tred je og fjer de kvar tal. Ut vik lin gen i bo lig in
ves te rin ge ne føl ger ut vik lin gen i igang set ting av nye 
byg ge pro sjek ter. An tal let igang set tings til la tel ser til 
nye bo li ger be gyn te å falle i star ten av 2017, om enn 
fra et re kord høyt nivå. Iføl ge se song jus ter te tall fra 
SSB har an tall igang set tings til la tel ser økt noe igjen 
si den mai i fjor, selv om den ne ten den sen brem set opp 
igjen i ja nu ar og feb ruar i år.

Det høye bo lig til bu det og stram me re kre ditt prak sis 
et ter at den nye bo lig låns for skrif ten tråd te i kraft i 
ja nu ar 2017 bi dro til ned gang i bo lig pri se ne i 2017 og 
i be gyn nel sen av 2018. Iføl ge se song jus ter te tall fra 
SSB, økte bo lig pri se ne igjen res ten av året, men veks
ten av tok et ter and re kvar tal. I gjen nom snitt økte 
bo lig pri se ne med 1,4 pro sent i fjor. Se song jus ter te tall 
fra Eiendom Norge vi ser at bo lig pri se ne har tatt seg 
litt opp i lø pet av før s te kvar tal i år. I mars var bo lig
pri se ne 3,2 pro sent høy ere enn i mars i fjor. Sam ti dig 
var an tall bo li ger lagt ut for salg i før s te kvar tal 
re kord høyt. Vi ven ter at bo lig pri se ne vil fort set te å 
øke fram til 2020, men klart sak te re enn tid li ge re år, 
si den bo lig til bu det fort satt er høy og ut låns ren te ne 
ven tes å øke fram over.

Fi gur 11. Ut vik lin gen i in ves te rin ge ne. Se song jus tert. In dek sert: 1. kvar tal 2012=100

Kil de: SSB (KNR)
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Igang set tings tal le ne er en in di ka tor for fram ti di ge bo lig
in ves te rin ger, da fle re pro sjek ter kan bli gjen nom ført 
med et visst tids et ter slep. Sam ti dig på vir kes igang set ting 
av nye byg ge pro sjek ter av ut vik lin gen i bo lig pri se ne. Vi 
har al le re de sett en opp gang i an tall igang set tings til la tel
ser de siste må ne de ne. Vi ven ter der for at bo lig in ves te
rin ge ne vil øke mo de rat fram over (ta bell 2).

Vekst i in du stri in ves te rin ge ne
I fjor økte in ves te rin ge ne i in du stri og berg verk med 
10,4 pro sent. Til det te bi dro en be ty de lig opp gang i 
in du stri in ves te rin ge ne i and re kvar tal, mens ut vik lin
gen var noe sva ke re res ten av året. Det er sær lig ol je raf
fi ne ring, kje misk og far ma søy tisk in du stri, samt 
næ rings mid del in du s tri en som står bak in ves te rings
opp gan gen i in du stri en. I til legg bi dro næ rings grup pen 
gum mi, plast og mi ne ralsk in du stri po si tivt, mens et 
klart fall i in ves te rin ge ne i me tall in du stri en trakk ned.

Iføl ge SSBs in ves te rings un der sø kel se fra feb ruar er 
virk som he te nes an slag på in du stri in ves te rin ge ne i år 
30 pro sent høy ere enn til sva ren de an slag for 2018, 
målt i lø pen de pri ser. An slaget på in du stri in ves te rin
ge ne i 2019 har blitt opp jus tert si den for ri ge un der sø
kel se. Det er sær lig høyt in ves te rings an slag in nen ol je
raf fi ne ring, kje misk og far ma søy tisk in du stri, samt 
næ rings mid del in du stri, som bi drar til det te. In ves te
rings vekst i me tall in du stri en og in nen ma skin re pa ra

sjon og in stal la sjon bidrar også. Vi ven ter der for at 
in du stri in ves te rin ge ne vil øke om trent like mye i år 
som i fjor. I 2020 vil in du stri in ves te rin ge ne iføl ge våre 
be reg nin ger bli la ve re enn i 2019. La ve re vekst i den 
uten lands ke et ter spør se len og i olje in ves te rin ge ne, 
samt høy ere ren ter, vil bi dra til det te.

Vekst i in du stri pro duk sjo nen
Et ter to år med ned gang, i stor grad på grunn av la ve re 
pro duk sjon i næ rin ge ne som le ve rer til ol je in du stri en, 
økte brut to pro duk tet i in du stri en noe gjen nom 2017 (fi
gur 12). Høy vekst in nen ol je raf fi ne ring, kje misk og far
ma søy tisk in du stri bi dro til opp gan gen i in du stri pro duk
sjo nen, sam ti dig som pro duk sjo nen blant 
ol je le ve ran dø re ne tok seg opp i fjer de kvar tal 2017. Et ter 
ned gang i be gyn nel sen av 2018 var det en jevn vekst i 
in du stri pro duk sjo nen res ten av året. For 2018 sam let var 
in du stri pro duk sjo nen 0,9 pro sent høy ere enn i 2017. Det 
var fort satt god vekst in nen ol je raf fi ne ring, kje misk og 
far ma søy tisk in du stri, mens næ rings mid del in du stri had
de en svak ut vik ling i fjor. I til legg var det i fjor en be ty
de lig vekst i pro duk sjo nen blant vik ti ge le ve ran dø rer til 
ol je næ rin gen, som pro du sen ter av me tall va rer, elek trisk 
ut styr og ma ski ner, samt verfts in du stri en.

Iføl ge SSBs kon junk tur ba ro me ter for in du stri en er den 
ge ne rel le be døm mel sen av ut sik te ne for før s te kvar tal i 
år klart po si tiv hos de fles te, og det ven tes vi de re vekst 

Fi gur 12. Brut to pro dukt for in du stri en. Ut valg te in du stri næ rin ger. Se song jus tert. In dek sert: 1. kvar tal 2012=100

Kil de: SSB (KNR)
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i ak ti vi tets ni vå og sys sel set ting. Både ord re til gan gen i 
hjem me og eks port mar ke det ven tes å øke yt ter li ge re 
sam men med sam let ord re be hold ning. In dek sen for 
den ge ne rel le be døm mel sen av ut sik te ne for det kom
men de kvar tal er nå er på det høy es te nivået på 8 år. 
Fort satt svak kro ne og økt et ter spør sel fra ut lan det vil 
bi dra til vekst i eks port næ rin ge ne, sam ti dig som opp
gan gen i olje in ves te rin ge ne vil bi dra til økt pro duk sjon 
blant ol je le ve ran dø re ne. Vi ven ter der for at in du stri
pro duk sjo nen tar seg vi de re opp i år og nes te år.

Mo de rat vekst i pri vat kon sum
Hus hold nin ge nes for bruk ut gjør om lag halv par ten av 
Fast landsBNP, slik at de res for bruks be slut nin ger har 
stor be tyd ning for veks ten i norsk øko no mi. I fjor økte 
hus hold nin ge nes kon sum med 1,9 pro sent et ter en 
vekst på 2,2 pro sent i 2017. Bort sett fra en so lid 
øk ning i and re kvar tal, var ut vik lin gen i det pri va te 
kon su met gan ske svak res ten av 2018. Det te skyl des 
ho ved sa ke lig ut vik lin gen i va re kon su met, som falt i 
tre av fire kvar ta ler i fjor. Bil kjø pe ne har va ri ert mye 
fra må ned til må ned det siste året, og det te har bi dratt 
til å dra ned va re kon su met. Tje nes te kon su met vis te 
der imot en jevn vekst gjen nom året. Øk nin gen i 
strøm pri se ne i fjor med før te høy ere pris vekst og der
med la ve re kjø pe kraft hos for bru ker ne, noe som også 
bi dro til å dem pe veks ten i pri vat kon sum.

Fram over ven ter vi at real løn nin ge ne, det vil si løn nin
ger jus tert for pris vekst, vil øke noe ras ke re enn i de to 
siste åre ne som føl ge av bed re de kon junk tu rer, la ve re 
ar beids le dig het og la ve re pris vekst. Sam men med økt 
sys sel set ting vil det te bi dra til høy ere vekst i dis po ni bel 
re al inn tekt for hus hold nin ge ne fram til 2020 og vi de re 
i pri vat kon sum. I til legg til de lø pen de inn tek te ne, tar 
hus hold nin ge ne hen syn til sin for mue når de be stem
mer sitt for bruk, og en stor del av hus hold nin ge nes for
mue be står av ei en dom. Vi ven ter at bo lig pri se ne kun 
øker svakt fram til ut gan gen av 2020. Det te, sam men 
med høy ere ren ter, vil trek ke i ret ning av la ve re vekst i 
kon su met. I sum ven ter vi at pri vat kon sum i år og nes
te år vil vok se noe ras ke re enn i 2018 (ta bell 2).

Vekst i of fent li ge ut gif ter
Of fent li ge ut gif ter, det vil si sum men av kon sum og brut
to in ves te rin ger i of fent lig for valt ning, ut gjør rundt en 
tre del av Fast landsBNP. En eks pan siv fi nans po li tikk 

un der den siste ned gangs kon junk tu ren bi dro til å heve 
veks ten i fast lands øko no mi en. I vår pro g no se leg ger vi 
til grunn at of fent li ge ut gif ter vil vok se sak te re i år og 
nes te år enn i fjor, slik det fore slås i na sjo nal bud sjett 
2019, og der med i mind re grad bi dra til veks ten i norsk 
øko no mi enn det som har vært til fel let de siste åre ne.

Høy ere eks port av tra di sjo nel le va rer
Eks por ten av tra di sjo nel le va rer tok seg opp i 2017 og 
ble 1,7 pro sent høy ere enn i 2016. Opp gan gen kom 
et ter en ned gang på hele 8,6 pro sent fra 2015 til 2016. 
I fjor fort sat te eks por ten av tra di sjo nel le va rer å øke, 
og til tross for en ned gang i før s te kvar tal, var den 2,5 
pro sent høy ere enn året før. Veks ten til tok på slut ten 
av året, med en øk ning på 4,9 pro sent i fjer de kvar tal. 
Det var sær lig vekst i eks port av far ma søy tis ke pro
duk ter og ma ski ner og ut styr som bi dro.

Den uten lands ke et ter spør se len et ter nors ke va rer og 
tje nes ter vil fort set te å øke fram mot 2020, om enn noe 
sak te re et ter hvert som veks ten in ter na sjo nalt av tar. Vi 
ven ter at den nors ke kro nen vil hol de seg svak fram til 
2020, noe som bi drar til økt eks port fra Norge, si den 
det gjør pri sen på nors ke va rer re la tivt bil li ge re i in ter
na sjo na le mar ke der. In du stri le de re mel der til SSBs 
kon junk tur ba ro me ter om fort satt vekst i ord re til gan
gen fra eks port mar ke det. Vi ven ter der for at veks ten i 
eks por ten av tra di sjo nel le va rer blir høy ere i år enn i 
fjor, for så å avta noe i 2020 (ta bell 2).

Va lu ta kurs og ren te
Den nors ke krona svek ket seg grad vis i fjor høst og var 
på slut ten av de sem ber 2018 på sitt sva kes te nivå mot 
eu ro en si den fi nans kri sen. Ned gan gen i ol je pri sen i 
sam me pe ri oden kan ha bi dratt til kro ne svek kel sen, på 
sam me måte kan øk nin gen i ol je pri sen de siste må ne
de ne ha bi dratt til at den nors ke krona har styr ket seg 
noe hit til i år. Kro ne kur sen er imid ler tid fort satt sva
ke re enn mo dell be reg nin ger8 til si er gitt ni vå et på ol je
pri sen, samt renten og prisvekst i Norge og ut lan det. 

8  Vi benytter KVARTS-modellen i vårt prognosearbeid. Denne model-
len er utviklet i SSBs forskningsavdeling. I boks 2.1 i «Konjunktur-
tendensene 2019/1» redegjør SSB for valget mellom konstant 
kronekurs og kursen som følger av modellberegningene, samt kon-
sekvensene av en sterkere kronekurs for norsk økonomi ifølge 
KVARTS.
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Det te kan gjen spei le økt usik ker het blant uten lands ke 
in ves to rer og mind re ri si ko vil je til å hol de nors ke kro
ner. I den ne pro gno sen har vi der for valgt å hol de eu ro
kur sen kon stant på 9,66 kro ner fram til 2020, som var 
da gens kurs da vi av slut tet våre be reg nin ger.

Norges Bank he vet sty rings ren ten fra 0,75 pro sent til 
1,0 pro sent i mars. Iføl ge de res siste ren te pro gno se vil 
sty rings ren ten tro lig bli satt opp igjen i lø pet av det 
nes te hal ve året og der et ter øke grad vis opp til 1,75 
pro sent ved ut gan gen av 2022. Pro gno sen in ne bæ rer 
en høy ere sty rings ren te i år og nes te år og litt la ve re 
len ger fram enn an slått i for ri ge ren te mø te. En høy ere 
sty rings ren te kan bi dra til økte kost na der med å 
be tje ne lån og der med dem pe in ves te rin ge ne og kon
su met. Norges Bank leg ger til grunn at den høye 
gjelds gra den i hus hold nin ge ne gjør at en ren te øk ning 
nå vil dem pe kon su met mer enn tid li ge re. Om ren te
dif fe ran sen med ut lan det også øker, kan høy ere sty
rings ren te bi dra til styr king av den nors ke kro nen.

Mo de rat kon junk tur opp gang
Fastlandsøkonomien har siden slutten av 2016 vært 
inne i en mo de rat opp gangs kon junk tur som vi ven ter 
vil fort set te fram til 2020. Olje in ves te rin ge ne vil øke 
markant i år og bidra til å løfte veksten i fastlandsøko
nomien. I til legg vil fle re sys sel sat te og økt kjø pe kraft 
bi dra til høy ere vekst i pri vat kon sum fram over. Fort
satt lav ren te, svak kro ne kurs og god vekst in ter na sjo
nalt vil også bi dra til vekst i eksporten og næringsin
vesteringene, men i sta dig mind re grad et ter hvert som 
ren te ne øker og veks ten blant våre vik tig ste han dels
part ne re av tar i lø pet av pro gno se pe ri oden. Lav vekst 
i boliginvesteringene samt lavere vekst i offentlig 
utgifter vil på den den andre siden dempe veksten i 
norsk økonomi i år og neste år.

NAVs ar beids mar keds pro gno se
Arbeidsmarkedet har bedret seg i løpet av de siste to 
årene i takt med høyere vekst i fastlandsøkonomien. 

Ta bell 2. NAVs pro gno se for ut vik lin gen i norsk øko no mi i 2019 og 2020. Pro sent vis vekst om ikke an net er an gitt

 2019 2020

Arbeidsmarked   

Registrerte helt ledige 63 000 62 000

Registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken 2,3 2,2

AKU-arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 3,7 3,7

Sysselsettingsvekst (AKU) 1,3 0,8

Arbeidsstyrkevekst (AKU) 1,1 0,8

   

Realøkonomi   

Konsum i husholdninger mv. 2,2 2,3

Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge 1,9 1,4

 - Boliginvesteringer 1,0 2,1

Petroleumsinvesteringer 12,9 -0,6

Eksport 1,3 5,4

 - Tradisjonelle varer 5,0 4,2

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 2,3 2,2

   

Valutakurs og oljepris (nivå)   

NOK per euro 9,7 9,7

Råoljepris i dollar 66 65

Kil de: NAV
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Ifølge tall fra nasjonalregnskapet tok veksten i sysselset
tingen seg opp i 2017 og det har det blitt mer enn 80 000 
flere sysselsatte i løpet av de siste to årene. Antallet 
registrerte helt ledige begynte å gå ned allerede i 2016. 
Om man inkluderer arbeidssøkerne som deltar på tiltak, 
har nedgangen vart i over to år nå. Sysselsettingen målt 
med AKU viste kun svak vekst i 2017, men tok seg mar
kant opp i fjor. Det samme gjorde antall personer i 
arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten målt med AKU fort
satte derfor å gå ned i fjor, men i et saktere tempo. Både 
NAVs og SSBs statistikk viser at antallet ledige stillin
ger har gått opp det siste året. Selv om begge statistikker 
viser tegn til oppbremsing i slutten av året, er tilgangen 
på ledige stillinger fortsatt høy og tyder på at etterspør
sel etter arbeidskraft vil fortsette å øke. 

Iføl ge AKU økte an tall sys sel sat te i 2017 etter to år 
uten vekst. An tall sys sel sat te økte be ty de lig ras ke re i 
lø pet av fjor å ret, med til sam men 56 000 per so ner, 
selv om veks ten var noe la ve re i fjer de kvar tal, iføl ge 
se song jus ter te AKUtall. Vi ven ter at sys sel set tin gen 
fort set ter å øke fram til 2020, men at vekst tak ten av tar 
et ter hvert som veks ten i fast lands øko no mi en også 
blir mer mo de rat (fi gur 13). Som år lig gjen nom snitt 
an slår vi at veks ten i sys sel set tin gen målt med AKU 
vil bli på 1,3 pro sent i år og 0,8 pro sent i 2020. Det 
be tyr at an tall sys sel sat te vil øke med cir ka 47 000 
fram til ut gan gen av 2020.

Iføl ge tall fra SSB var net to inn vand rin gen i 2018 på 
18 000 per so ner. Det te er det la ves te tal let på net to inn
vand ring si den 2005. Det var stats bor ge re fra Sy ria som 
bi dro mest til net to inn vand ring i fjor, blant an net for di 
det nes ten ikke var noen ut vand rin ger til Sy ria. Net to
inn vand rin gen fra lan de ne de fles te ar beids inn vand rer ne 
kom mer fra har vært av ta ken de de siste åre ne. Det te 
hen ger sam men med at en svak kro ne har gjort det 
nors ke ar beids mar ke det mind re at trak tivt for uten
lands ke ar beids ta ke re, sam ti dig som den øko no mis ke 
ut vik lin gen har vært po si tiv i de lan de ne de fles te 
ar beids inn vand rer ne kom mer fra. Selv om det fort satt er 
et be ty de lig an tall inn vand rin ger fra dis se lan de ne, har 
an tallet som ut vand rer blitt sta dig høy ere. I fjor inn
vand ret nes ten 5 000 po lak ker til Norge, men omtrent 
like man ge ut vand ret, slik at net to inn vand ring fra Po len 
var nes ten null. For stats bor ge re fra Island, Est land og 
Sve ri ge var net to inn vand rin gen ne ga tiv i fjor. Vi leg ger 
til grunn la ve re net to inn vand rin gen fram over, også fra 
Eu ro pa, slik det an slås i SSBs be folk nings fram skri vin g. 
Det te bi drar til å dra ned veks ten i ar beids styr ken de 
nær mes te åre ne. Sam ti dig ven ter vi at fle re av flykt nin
ge ne som kom til Norge i 2015 vil be gyn ne å del ta på 
ar beids mar ke det de nær mes te åre ne. Bed re de kon junk
tu rer vil på sin side bi dra til at yr kes del ta kel sen øker noe 
mot 2020, slik vi så i fjor. Sam let an slår vi at an tall per
so ner i ar beids styr ken vil øke med i gjen nom snitt 1,1 
pro sent i år og 0,8 pro sent i 2020.

Fi gur 13. An tall per so ner i ar beids styr ken og sys sel set tin gen iføl ge AKU. 1 000 per so ner. Se song jus ter te tall

Kil de: SSB og NAV
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iføl ge tall som er både se song kor ri gert og jus tert for 
brud det i sta tis tik ken.9 Vi ven ter at den re gist rer te 
ar beids le dig he ten vil fort set te å falle sak te res ten av 
året og hol de seg om trent uend ret nes te år. Vi an slår at 
det i gjen nom snitt vil være 63 000 helt le di ge i år og 
62 000 i 2020. Det in ne bæ rer en le dig het på 2,3 pro sent 
av ar beids styr ken i 2019 og på 2,2 pro sent i 2020. Dette 
nivået på den registrerte ledigheten tilsvarer det histo
riske gjennomsnittet siden 1948, og er cirka ett prosent
poeng lavere enn gjennomsnittet for de siste 30 årene 
(figur 15).

9  For nærmere forklaring om bruddet og øvrige endringer i statistik-
ken, se kapittel 5 i Om statistikken - Arbeidssøkere - www.nav.no

AKUle dig he ten var i ja nu ar på 3,9 pro sent av ar beids
styr ken iføl ge se song jus ter te tall, el ler 1,2 pro sent po
eng la ve re enn top pen i ja nu ar 2016. De siste må ne de ne 
har AKUle dig he ten veks let mel lom opp gang og ned
gang, men tren den vi ser en sta bil ar beids le dig het på 
cir ka 3,8 pro sent. Ifølge vår prognose vil den fort set te å 
gå svakt ned res ten av året, da vi ven ter noe høy ere 
vekst i sys sel set tin gen enn i ar beids styr ken, og så hol de 
seg sta bil i 2020 (fi gur 14). Et ter halv an net år med ned
gang økte både brut to le dig he ten og an tall helt le di ge 
be trak te lig i juli i fjor. Den ne øk nin gen kan blant an net 
sees i sam men heng med inn fø ring av SMSpå min nel se 
til ar beids le di ge om å for nye re gist re rin gen, og som det 
ikke kor ri ge res for i se song jus te rin gen. Et ter det te har 
an tall helt le di ge og brut to le dig he ten fort satt å gå ned 

Fi gur 14. An tall re gist rer te helt le di ge og le di ge iføl ge AKU. 1000 per so ner. Se song jus ter te tall

Kil de: SSB og NAV
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Ta bell 3. Be folk ning i yr kes ak tiv al der, ar beids styr ken, sys sel sat te og ar beids le di ge iføl ge AKU

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Befolkning 15–74 år 3 743 000 3 798 000 3 850 000 3 896 000 3 934 000 3 965 000 3 993 000 

Arbeidsstyrken 2 677 000 2 704 000 2 734 000 2 772 000 2 779 000 2 769 000 2 802 000 

Sysselsatte 2 591 000 2 610 000 2 637 000 2 651 000 2 647 000 2 652 000 2 694 000 

Yrkesdeltakelsen 71,5 % 71,2 % 71,0 % 71,2 % 70,6 % 69,8 % 70,2 %

AKU-arbeidsledige 86 000 95 000 96 000 121 000 132 000 117 000 108 000 

Registrerte helt ledige (NAV) 65 682 69 719 75 254 80 561 83 813 74 235 65 547 

Kil de: SSB og NAV

https://www.nav.no/1073745818/om-statistikken-arbeidss%C3%B8kere?kap=5


67

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2019
//  Utviklingen på arbeidsmarkedet

Næ rings vise for skjel ler
Vi forven ter høyere olje in ves te rin ge r i år og nes te år, 
og at sys sel set tin gen in nen ut vin ning av olje og gass 
og i industrinæringene som le ve rer til ol je in du stri en 
vil øke fram til 2020. I and re de ler av in du stri en for
ven ter vi også økt ak ti vi tet og økt sys sel set ting de 
nær mes te åre ne som føl ge av høy ere vekst i pri vat 
kon sum og vekst i eks por ten.

Bygge og an leggs næ rin gen har vært blant næ rin ge ne 
med størst vekst i sys sel set tin gen de siste åre ne. Vi 
ven ter at sys sel set tin gen in nen bygge og an leggs
bran sjen vil fort set te å øke fram til 2020, men at den 
vil vok se sak te re fram over som føl ge av la ve re vekst i 
bo lig in ves te rin ger.

Våre be reg nin ger ty der også på vekst i sys sel set tin
gen i kom mu ne for valt ning, som i stor grad be står av 
sys sel sat te in nen un der vis ning og hel se og om sorgs
tje nes ter. Vi de re er det i de pri va te tje nes te næ rin
ge ne at vi ven ter størst vekst i sys sel set tin gen fram 
til 2020.

Mak ro mo del len KVARTS
Den ne pro gno sen er ba sert på mo dell si mu le rin ger vi har 
gjort med den makroøkonometriske mo del len KVARTS. 
KVARTS er en mo dell for norsk øko no mi ut vik let av Sta tis-
tisk sen tral by rå (SSB). Mo del len er es ti mert på data fra 
kvar tals vis na sjo nal regn skap og er ba sert på øko no misk 
teo ri. For mer in for ma sjon om mo del len, se MODAG og 
KVARTS – SSB

Re fe ran ser
Andersen, Ulf, Ådne Cap pe len, Ei nar Nord bø, Hel ge 
Næs heim, Johan nes Sørbø og Rag nar Tor vik (2017). 
Mål for ar beids le dig he ten: Av vik, år sa ker og sup ple
ren de in di ka to rer. Ar beids no tat 8/2017 Fi nans de par
te men tets no tat se rie.

Sta tis tisk sen tral by rå (2019). Kon junk tur ten den se ne 
2019/1.

Figur 15. Registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken

Kilde: NAV
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https://www.ssb.no/forskning/makrookonomi/konjunkturanalyser-og-prognoser/modag-og-kvarts
https://www.ssb.no/forskning/makrookonomi/konjunkturanalyser-og-prognoser/modag-og-kvarts
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