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Aetat anslår at den gjennomsnittlige registrerte
arbeidsledigheten i 2004 vil bli på om lag 90.000 per-
soner, det vil si en svak nedgang i forhold til 2003 da
gjennomsnittet var 92.600 helt arbeidsledige. I 2005
forventer Aetat en ytterligere reduksjon til 80.000
helt ledige, forutsatt at tiltaksnivået fra første halvår
2004 videreføres.

I 2002 og i første halvår av 2003 var det sterk vekst
i den registrerte arbeidsledigheten. Samtidig kunn-
gjorde bedriftene langt færre ledige stillinger enn
vanlig. Siden sommeren i fjor har imidlertid ned-
gangen i ledigheten flatet ut. Ved utgangen av februar
var det 96.900 arbeidssøkere uten arbeid registrert
ved Aetat. Dette utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken,
og er en økning på 5 prosent i forhold til februar i fjor.
Justert for vanlige sesongvariasjoner har ledigheten
holdt seg tilnærmet uendret i perioden fra august
2003 til utgangen av februar 2004. 

PROGNOSER FOR ARBEIDSMARKEDET

Konjunkturoppgang i norsk økonomi

Verdensøkonomien var i 2003 lenge preget av svake
konjunkturer, men aktiviteten tok seg opp i løpet av
høsten i fjor. USA sitter i førersetet for den interna-

sjonale konjunkturoppgangen, mens veksten i Europa
foreløpig er mer forsiktig. I Japan er det nå oppgang
i økonomien, og i Kina vokser økonomien raskt. 

Norges Bank senket renten flere ganger i 2003, og
har fortsatt med det inn i 2004. Renten befinner seg
nå på et historisk lavt nivå. Lav rente bidrar til vekst
i det private konsumet, og denne veksten har med-
virket til å drive Norge opp fra konjunkturbunnen.
Den lave renten bidrar også til å gjøre investeringer
mer lønnsomme for næringslivet. I tillegg har den
lave renten ført til en svekkelse av den norske kronen,
noe som resulterer i bedre vilkår for konkurranse-
utsatte næringer. 

Sterk vekst i oljeinvesteringene har også bidratt til
det positive omslaget i norsk økonomi i 2003.
Investeringsstatistikk fra første kvartal 2004 viser at
bedriftenes anslag for investeringer i oljevirksom-
heten i 2004 er mer beskjedne enn tilsvarende
anslag som ble gitt i første kvartal 2003 for 2003.
Oljeinvesteringene vil derfor trolig ikke gi tilsvarende
vekstimpulser til norsk økonomi i 2004.   

I løpet av 2004 venter vi at en svakere krone vil
bidra til å øke eksporten av norske produkter. En
eventuell oppgang i verdensøkonomien i 2004 vil
også gi en positiv impuls på eksportvolumet til kon-
kurranseutsatte bedrifter. Aetat regner med at den
forventede bedringen innen den konkurranseutsatte
industrien vil bidra til at det skjer et vendepunkt på
arbeidsmarkedet i løpet av første halvår i 2004. 

Hvorfor har ikke den bedrede konjunktursituasjonen
gitt mer kraftige utslag på arbeidsmarkedet?
– I en situasjon med lavkonjunktur vil mange bedrifter

ikke ha behov for å benytte full kapasitet av intern
disponibel arbeidskraft. Det er derfor naturlig at
bedriftene satser på full kapasitetsutnyttelse av
ressurser som allerede finnes i bedriften før de ser
seg om etter mer arbeidskraft når konjunkturene
snur til det bedre. Dette kan gi inntrykk av en treg-
het i arbeidsmarkedet i og med at en bedret kon-
junktursituasjon ikke umiddelbart fører med seg
nyansettelser. 

– Etterspørselen etter varer og tjenester øker som et
resultat av rentenedgangen. Dette gir økt produk-
sjon, som igjen fører til større behov for arbeids-
kraft. Veksten i det private konsumet er imidlertid
mer moderat enn tidligere forventet, og økt import
fra lavkostland som Kina demper den innen-
landske etterspørselen. 

– Tilgangen på ledige stillinger har holdt seg på et
relativt stabilt nivå hele 2003, og stabiliteten føres
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Figur 1
Utviklingen i antall helt ledige og summen av
antall helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere.
Januar 2001 – februar 2004. Sesongjusterte tall.   



videre de første månedene i 2004, se figur 2.
Erfaring fra forrige lavkonjunktur viser at tallet for
registrerte helt ledige reagerte tregt på økning i til-
gangen av ledige stillinger. Vi må også nå forvente at
ledige stillinger vil øke en stund før arbeids-
ledigheten reduseres. Dette har sammenheng med
at konjunkturoppgangen forventes å treffe ulike
bransjer på forskjellig tidspunkt. Deler av arbeids-
markedet kan oppleve økt etterspørsel etter
arbeidskraft, samtidig som arbeidsmarkedet frem-
deles svekkes innenfor andre sektorer. Tilgangen av
ledige stillinger gir ingen signaler om at bedringen
på arbeidsmarkedet vil bli betydelig med det første.  

– Offentlig sektor bidrar ikke til vekst i økonomien på
samme måte som ved starten av tidligere konjunk-
turopppganger. Blant annet stopper innstram-
ninger i kommunene for offentlig ekspansjon.
Statistisk sentralbyrå har gitt anslag for virkning-
ene av Statsbudsjettet for 2004 på norsk økonomi.
Beregningene viser at finanspolitikken gir lavere
volumvekst i offentlig forvaltnings kjøp av varer og
tjenester i 2004 enn i 2003.1 For de påfølgende
årene er det også lagt til grunn en historisk sett lav
vekst i konsumet i offentlig forvaltning, noe som vil
innebære lav sysselsettingsvekst i offentlig forvalt-
ning. På den annen side vil lave renteutgifter og
økning i skatteinngangen som følge av oppgang i
privat sektor kunne styrke kommuneøkonomien. På
sikt vil dette isolert sett bidra til noe økt aktivitet i
tjenesteproduksjonen i kommunene.    

Lavere ledighet i 2004?
Ekspansiv pengepolitikk, en fortsatt svak krone og
moderat oppgang i verdensøkonomien bidrar til å
øke etterspørselen etter arbeidskraft og dempe
veksten i arbeidsledigheten. Aetat forventer at
arbeidsmarkedet vil vise klarere tegn til bedring
utover i 2004, og at  arbeidsledigheten etter hvert vil
vise tydeligere nedgang. Økte ressurser i Aetat til
mer aktiv veiledning og tettere oppfølging av
arbeidssøkere vil hjelpe arbeidsledige raskere ut i
jobb når arbeidsmarkedet trolig snur i 2004. 

Aetat anslår at den gjennomsnittlige registrerte
arbeidsledigheten i 2004 vil bli om lag 90.000 perso-
ner, noe som i gjennomsnitt er litt lavere enn i 2003.
Anslaget på 90.000 personer innebærer en nedjuste-
ring på 10.000 personer i forhold til Aetats forrige
prognose, som ble offentliggjort i november 2003.
Årsakene til nedjusteringen er at utflatingen i ledig-
heten begynte på et noe tidligere tidspunkt enn for-
ventet, og at budsjettforliket mellom regjeringsparti-
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Tabell 1
Aetats anslag for registrerte helt ledige i 2004 
og 2005. Forutsetninger om tiltaksnivået i 2004 
og 2005.2 Faktiske tall for 2003. 

2003 2004 2005

Helt ledige, 
antall personer 92.600 90.000 80.000

Helt ledige målt i prosent 
av arbeidstyrken 3,9 % 3,8 % 3,3 %

Deltakere på ordinære 
arbeidsmarkedstiltak 14.300 22.000 22.000

KILDE: AETAT

Tabell 2
Endringer i arbeidsstyrke, sysselsetting, regis-
trert ledighet og ordinære tiltaksdeltakere fra
året før.

2003 2004 2005

Arbeidsstyrke (AKU) -3.000 +10.000 +15.000
Sysselsatte (AKU) -17.000 +10.000 +25.000
Registrerte helt ledige 
(Aetat) +17.400 -3.000 -10.000
Ordinære tiltaksdeltakere +5.000 +5.500 0

KILDE: AETAT
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Figur 2
Utviklingen i antall ledige stillinger annonsert i
media. Januar 2000 – februar 2004. 

1 Statistisk sentralbyrå: Økonomiske analyser 6/2003.

2 Antall gjennomsnittlige deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak 
har de siste årene vært høyere enn antall ordinære tiltaksplasser.
Veksten i antall personer på ordinære tiltak ventes derfor å bli noe høyere
enn 5.500. 



Aetat.  Rapport om arbeidsmarkedet • 1/20044

Utviklingen i arbeidsledigheten

-10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Vest-Agder
Aust-Agder
Nord-Trøndelag
Hordaland
Sør-Trøndelag
Nordland
Finnmark
Oppland
Rogaland
Østfold
Telemark
Hedmark
Buskerud
Troms
Oslo
Akershus
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Vestfold

I alt

Figur 3
Prosentvis endring i ledigheten, etter fylke.
Februar 2003 – februar 2004. 
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Figur 4
Ledigheten målt i prosent av arbeidsstyrken, etter
fylke. Februar 2004.

KILDE: AETAT

ene og Arbeiderpartiet innebærer flere ordinære til-
taksplasser enn forutsatt i novemberprognosen.
Hvis det ordinære tiltaksnivået som Stortinget har
bevilget for første halvår i år videreføres i andre
halvår, vil det innebære at antall personer på tiltak
øker med gjennomsnittlig 5.500 personer fra 2003 til
2004. 

Som følge av økt etterspørsel etter arbeidskraft
venter Aetat noe vekst i antall sysselsatte i gjennom-
snitt fra 2003 til 2004. Demografiske faktorer vil isolert
sett bidra til vekst i arbeidsstyrken. Vekst i yrkesdelta-
kelsen vil ofte inntreffe etter en tids konjunkturopp-
gang. Ettersom vi foreløpig er på et tidlig stadium i
konjunkturoppgangen venter vi ingen vesentlige
endringer i yrkesdeltakelsen fra 2003 til 2004.

Konjunkturoppgangen i 2004 og 2005 vil etter hvert
føre til økt etterspørsel etter arbeidskraft. Dette vil
videre gi lavere ledighet utover i 2004 og i 2005. Aetat
forventer at det i gjennomsnitt vil være om lag 80.000
helt ledige i 2005 forutsatt at tiltaksnivået fra første
halvår i 2004 videreføres også i 2005. 

Færre langtidsledige i 2004 og i 2005?
I 2003 var det i gjennomsnitt 26.300 personer som
hadde vært sammenhengende helt ledig utover et
halvt år, en økning på 5.600 personer fra 2002. De
langtidsledige utgjorde således 28 prosent av de helt
ledige. I siste halvdel av 2003 var det imidlertid litt
nedgang i antall langtidsledige. Dette må blant annet
ses i sammenheng med den bedrede konjunktur-

utviklingen og at Aetat har fått tilført ekstra ressur-
ser til å forebygge langtidsledighet.

Tre faktorer kan bidra til redusert antall langtids-
ledige i 2004:
1. En økning i antall tiltaksplasser fra 2003 til 2004 

vil kunne gi flere brudd i ledighetsperiodene og
dermed færre langtidsledige.

2. En fortsatt styrking av arbeidet med aktiv oppfølg-
ing og veiledning av arbeidssøkerne. 

3. Økt etterspørsel etter arbeidskraft.
Økt etterspørsel etter arbeidskraft vil føre til lavere
tilstrømning av nye ledige og til at sammensetningen
av de arbeidsledige derfor vil endres. Videre har ofte
kortidsledige en kompetanse som er bedre tilpasset
arbeidsgiveres behov enn langtidsledige. Dette betyr
isolert sett at andelen langtidsledige vil øke.

Totalt sett antar Aetat at antall langtidsledige vil
gå ned i 2004, mens andelen langtidsledige vil holde
seg omtrent uendret i 2004 og 2005. Vi har beregnet
at antall langtidsledige i gjennomsnitt vil bli om lag
25.000 personer i 2004 og 22.500 i 2005. 

MER OM LEDIGHETSUTVIKLINGEN 
DEN SISTE TIDEN

Størst økning i ledigheten i Vestfold
Figur 3 viser prosentvis endring i ledigheten fra
februar i fjor til februar i år fordelt på fylke. Arbeids-
ledigheten har økt mest i Vestfold og i Sogn og
Fjordane, mens det har vært nedgang i Agderfylkene,



Nord-Trøndelag, Hordaland og Sør-Trøndelag. I Oslo
økte den gjennomsnittlige ledigheten med 22 prosent
fra desember 2002 til desember 2003. I perioden 
fra februar 2003 til februar 2004 økte ledigheten 
med 10 prosent. Oslo har lenge hatt en sterk vekst 
i ledigheten, men nå ser veksten ut til å ta en mer
avdempet form.   

Målt i prosent av arbeidsstyrken har Oslo likevel
høy ledighet, se figur 4. Oslo utgjør  sammen med
Finnmark, Telemark og Aust-Agder de fylkene med
størst ledighet målt i prosent av arbeidsstyrken.
Oppland og Akershus har den laveste ledigheten,
med henholdsvis 2,9 og 3,0 prosent av arbeids-
styrken.   

Bedring innen industri og bygg og anlegg
Industriarbeid
Det var stor vekst i ledigheten innen industrien i før-
ste halvår av 2003. Det siste kvartalet avtok veksten,
og i desember 2003 utgjorde veksten fra ett år tidli-
gere 21 prosent. Aetats statistikk ved utgangen av
februar 2004 viser at veksten i ledigheten blant
industriarbeidere fortsetter å avta. Fra figur 5 ser vi
at veksten fra februar 2003 til februar 2004 utgjorde
5 prosent. Blant prosess- og maskinoperatørene er
det nedgang i ledigheten, mens det for elektrikere og
elektronikere er klar økning i ledigheten.

Til tross for avtakende vekst innen industriarbeid
er 6,6 prosent av arbeidsstyrken innen denne yrkes-
gruppen uten arbeid, se figur 6. Sammen med
bygge- og anleggsarbeid er industri den yrkesgrup-
pen som har flest arbeidsledige målt i prosent av

arbeidsstyrken. Felles for yrker innen industri og
bygg og anlegg er at ledigheten er klart høyest for
ufaglært arbeidskraft. 

Bygge- og anleggsarbeid
I likhet med utviklingen innen industrien var det stor
vekst i ledigheten for bygge- og anleggsarbeidere i
2003. Også her avtok veksten mot slutten av året, og
i desember 2003 var veksten i ledigheten 11 prosent
i forhold ett år tidligere. Figur 5 viser at økningen i
ledigheten innen denne yrkesgruppen fra februar
2003 til februar 2004 var på 5 prosent. Bak dette
tallet skjuler det seg en vekst i ledigheten blant rør-
leggerne på 38 prosent fra februar 2003 til februar
2004. For alle andre undergrupper innen bygg og
anlegg er ledighetsveksten mer beskjeden. Selv om
veksten avtar, er ledigheten målt i prosent av arbeids-
styrken fremdeles høy (6,7 %), se figur 6. 

Utviklingen de siste månedene av 2003 viste at
ledighetsveksten innen industri og bygg og anlegg var
avtakende. Tallene for januar og februar 2004 bekrefter
denne utviklingen. Mye av årsaken til lavere ledig-
hetsvekst innen disse yrkene er den bedrede interna-
sjonale og nasjonale konjunktursituasjonen. På bak-
grunn av konjunkturutviklingen venter Aetat at
trenden med et noe bedret arbeidsmarked innen
industri og bygg og anlegg vil fortsette utover i 2004.   

Servicearbeid og transportarbeid
Fra figur 5 ser vi at veksten i ledige innen service-
arbeid er på 15 prosent. Det er undergruppen av ser-
vicearbeid/hjelpearbeid uten krav til utdanning
(eksempelvis vakter og dørvakter, bud og renova-
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Figur 5
Prosentvis endring i ledigheten, etter yrke.
Februar 2003 – februar 2004.
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Figur 6
Ledighetsnivå målt i prosent av arbeidsstyrken,
etter yrke. Februar 2004.
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sjonsarbeidere) som hadde den største økningen i
perioden februar 2003 til februar 2004. Ledigheten
innen servicearbeid utgjør 5,6 prosent målt i prosent
av arbeidsstyrken.

Figur 5 viser at den prosentvise veksten i ledigheten
fra februar 2003 til februar 2004 var på 15 prosent
innen transportarbeid. Størst vekst er det blant buss-
og sporvognførere. Vi ser fra figur 6 at 5,0 prosent av
arbeidsstyrken innen transportarbeid er uten arbeid.   

Handelsarbeid og merkantile yrker
Det er selgere fra detaljhandel som dominerer ledig-
hetsveksten innen handelsarbeid. Ledigheten innen
handelsarbeid er relativt høy, noe som har sammen-
heng med den store andelen ufaglærte i bransjen.
Veksten i ledigheten fra februar 2003 til februar 2004
var på 12 prosent. Målt i prosent av arbeidsstyrken
var 4,8 prosent ledige. 

Merkantile yrker, som omfatter blant annet sekre-
tærer, kontormedarbeidere og resepsjonister, hadde
en ledighetsvekst på 16 prosent fra desember 2002
til desember 2003. I perioden fra februar 2003 til
februar 2004 var den 10 prosent. Ledigheten innen
merkantile yrker utgjør 3,9 prosent målt i prosent av
arbeidsstyrken.  

Administrativt og humanistisk arbeid
Figur 5 viser at yrkesgruppen administrativt og
humanistisk arbeid og helse, pleie og omsorg har
hatt størst økning i arbeidsledigheten fra februar
2003 til februar 2004. Innen administrativt og huma-
nistisk arbeid er det administrative ledere og saks-
behandlere innen offentlig administrasjon som har
den største veksten. 2,9 prosent av arbeidsstyrken
innen administrativt og humanistisk arbeid er ledige.
Til sammenlikning er det tilsvarende tallet for alle
yrkene 4,1 prosent.   

Naturvitenskapelige yrker
Innen naturvitenskapelige yrker var den gjennom-
snittlige veksten i ledigheten på 38 prosent i 2003.
Veksten var sterkest første halvår av 2003, mens den
vokste med avtakende rate andre halvår. I perioden
fra februar 2003 til februar 2004 var veksten på 11
prosent. Veksten i ledigheten innen it-relaterte yrker
(systemutviklere, programmerere og dataingeniører)
har avtatt det siste året, og etterspørselen i form av
ledige stillinger har tatt seg opp. Målt i prosent av
arbeidsstyrken er 3,5 prosent innen denne gruppen
ledige. Totalt for alle naturvitenskapelige yrker er 2,6
prosent av arbeidsstyrken ledige. 

Helse, pleie og omsorg
Helse, pleie og omsorg var den yrkesgruppen som
sammen med administrativt og humanistisk arbeid

hadde sterkest vekst i ledigheten i perioden fra
februar 2003 til februar 2004. Målt i antall personer
var det ufaglært pleie- og omsorgspersonale som
hadde størst vekst i ledigheten. I prosentvis endring
er det sykepleiere, vernepleiere og jordmødre som
har hatt den største veksten, men ledigheten for
denne gruppen utgjør bare 0,8 prosent av arbeids-
styrken. Målt i prosent av arbeidsstyrken var det en
ledighet på 2,3 prosent innen yrkesgruppen helse,
pleie og omsorg.  

Undervisningsarbeid
Undervisningsarbeid har en ledighetsprosent på 1,5.
Veksten i ledigheten blant personer med yrkesbak-
grunn fra undervisningsarbeid ligger likevel blant de
tre yrkene med sterkest vekst i ledigheten. Veksten i
perioden fra februar 2003 til februar 2004 var på 16
prosent. 

Årsaken til veksten i ledigheten innen helse, pleie
og omsorg og undervisningsarbeid er den stramme
kommuneøkonomien. Tidligere var det mange nyan-
settelser og stor vekst i sysselsettingen i kommu-
nene. Denne utviklingen stoppet opp gjennom 2003,
og det forventes at sysselsettingsveksten i kommu-
nesektoren vil holde seg lav i 2004. 

Litt nedgang langtidsledigheten
Langtidsledigheten økte gjennom store deler av
2003, men avtok i perioden september 2003 til
februar 2004. Det var i februar 2004 25.500 personer
som hadde vært sammenhengende helt ledige mer
enn seks måneder, en økning på 600 personer (3 %)
fra februar i fjor. Langtidsledigheten utgjør dermed
27 prosent av den totale ledigheten. 
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Figur 7
Registrerte helt ledige i Aetats register, etter
ledighetens sammenhengende varighet. Februar
2004.
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Figur 7 viser at 54 prosent av de helt ledige
arbeidssøkerne har vært ledig i mindre enn tre
måneder. Med andre ord var ledighetsperioden til
over halvparten av de ledige ved utgangen av februar
2004 på under tre måneder. 12 prosent hadde vært
arbeidsledig sammenhengende i over ett år. 

Vi ser i figur 8 at andelen registrerte ledige som
har vært arbeidsledige mer enn seks måneder er
høyest blant arbeidssøkere som har yrkesbakgrunn
fra naturvitenskapelige yrker, merkantile yrker og
administrativt og humanistisk arbeid. Den høye
andelen langtidsledige skyldes at ledigheten begynte
å øke i disse yrkene for om lag tre år siden, og at
relativt flere arbeidssøkere derfor har stått tilmeldt
Aetat.

Avtakende ledighet for personer 
med grunnskole
For personer med grunnskoleutdanning gikk arbeids-
ledigheten ned i perioden fra februar 2003 til februar
2004, se figur 9. Denne nedgangen skyldes at ledig-
hetsveksten den siste tiden som nevnt har avtatt
innen industri og bygg og anlegg og at det er stort
innslag av personer med lite utdanning i disse
yrkene. Ledigheten har økt sterkest for arbeidssø-
kere med inntil fire års høyere utdanning. I prosent av
arbeidsstyrken er ledigheten imidlertid fortsatt klart
lavest blant personer som har høyere utdanning. 

Vekst i antall tiltaksdeltakere
Det var 21.100 registrerte ordinære tiltaksdeltakere i
februar 2004. Dette er en økning på 8.100 personer
(62 %) i forhold til februar i fjor. Økningen skyldes at
Stortinget det siste året har bevilget mer penger til
arbeidsmarkedstiltak. Figur 10 viser at den prosent-
vise veksten i antall tiltaksdeltakere har vært ster-
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Figur 9
Prosentvis endring i den registrerte ledigheten,
etter utdanningsnivå. Februar 2003 – februar 2004.
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Figur 10
Prosentvis endring i ordinære tiltaksdeltakere,
fordelt på fylke. Februar 2003 – februar 2004.
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Figur 8
Andel langtidsledige av helt ledige i alt, etter yrke.
Februar 2004.
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kest i Akershus og i Vest-Agder. Målt i prosent av
arbeidsstyrken er det flest deltakere på tiltak i Vest-
Agder, Oslo og Finnmark.  

Justert for vanlige sesongvariasjoner har summen
av antall helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere den
siste måneden økt i alle regioner bortsett fra
Trøndelag, se figur 11. Sett over flere måneder er det
Trøndelag som sammen med Nord-Norge og
Agder/Rogaland kan vise til nedgang i ledigheten. 

20-24 åringene har størst ledighet i prosent
av arbeidsstyrken
Ledighetsøkningen i februar var sterkest blant per-
soner i aldersgruppen 40-49 år. I prosent av arbeids-
styrken var det totalt sett, og for menn, 20-24 åring-
ene som hadde størst ledighet. For kvinner var det
25-29 åringene som hadde størst ledighet målt i pro-
sent av arbeidsstyrken. 

Fortsatt vekst i antall yrkeshemmede
Fra figur 13 ser vi at det har vært en betydelig økning
i tallet på yrkeshemmede de siste fire årene. En vik-
tig årsak til denne utviklingen er at det nå stilles
strengere krav til at yrkesrettet attføring skal være
forsøkt før eventuell innvilging av uføretrygd. Ved
utgangen av februar 2004 var det registrert 81.000
yrkeshemmede arbeidssøkere. Endringen fra samme
periode ett år tidligere var på 7 prosent. Situasjonen i
juli 2003 viste 76.700 registrerte yrkeshemmede
arbeidssøkere, og en vekst på 6 prosent fra juli 2002
til juli 2003. Beholdningen av yrkeshemmede vokste
fra juli 2003 og ut året, og i november 2003 passerte
antallet yrkeshemmede 80.000 for første gang.

Den største prosentvise endringen i antall yrkes-
hemmede arbeidssøkere fant vi i februar i alders-
gruppene 19 år og under og 60 år og over, se figur 14.
For arbeidssøkere i aldersgruppen 19 år og under
var veksten på 12 prosent, mens veksten var 11 pro-
sent for gruppen på 60 år og over. 

Mange yrkeshemmede deltar på lange attførings-
løp. Det siste året har antall yrkeshemmede økt sær-
lig blant personer som har vært yrkeshemmede
mellom to og fem år, mens det har vært noe nedgang
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Figur 11
Utviklingen i summen av antall helt ledige og ordi-
nære tiltaksdeltakere fra januar 2003 til februar
2004 fordelt etter landsdeler.
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Figur 13
Utviklingen i antall yrkeshemmede. 
Januar 1998 – februar 2004. Sesongjusterte tall. 
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Figur 12
Ledighetsnivå målt i prosent av arbeidsstyrken,
etter alder. Februar 2003 – februar 2004.
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blant personer med varighet mellom ett og to år, se
figur 15. Dette skyldes blant annet at andelen av de
yrkeshemmede som begynte på langvarige skoletil-
tak økte relativt mye for noen år siden. Fra og med
januar 2004 er maksimal lengde på utdanning under
yrkesrettet attføring som hovedregel tre år for perso-
ner som starter på attføring etter dette tidspunktet.
Dette skal begrense varigheten på attføringsløpene.
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Figur 14
Prosentvis endring i antall yrkeshemmede, fordelt
på alder. Februar 2003 – februar 2004.
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Figur 15
Prosentvis endring i antall yrkeshemmede, fordelt
på varighet. Februar 2003 – februar 2004.



Aetat.  Rapport om arbeidsmarkedet • 1/2004

Nesten 450.000 personer var i løpet av 2003 registrert
som arbeidssøkere hos Aetat. De utgjør 15 prosent av
alle personer i aldersgruppen 16 til 66 år. Års-
gjennomsnittet for arbeidssøkere var langt lavere,
hvilket viser at mange kommer raskt tilbake i jobb.

En årsoppsummering av antall arbeidssøkere som
var innom Aetat i 2003 viser at det er stor utskiftning
av de personene som til enhver tid står registrert hos
Aetat. Antall personer som var registrert som
arbeidssøkere i løpet av året var langt flere enn
beholdningen i gjennomsnitt i 2003. 

Tabell 1 viser tallet på personer som har vært
innom Aetat i løpet av fjoråret fordelt på ulike
arbeidssøkergrupper. I løpet av 2003 var 447.100
personer registrert som arbeidssøkere hos Aetat.
Det betyr at 15 prosent av alle personer i alders-
gruppen fra 16 til 66 år var registrert som arbeidssø-
kere i løpet av fjoråret. Dette var en økning på 47.100
arbeidssøkere (16 %) i alt fra 2002. Veksten i antall
personer som har vært innom Aetat har med andre
ord økt markant det siste året.  

Det har vært størst økning i tallet på personer som
har vært registrert ved Aetat som helt arbeidsledige.

I løpet av 2003 var 11 prosent av befolkningen
mellom 16 og 66 år helt ledige for en kortere eller
lengre periode. 

I løpet av fjoråret var 168.900 personer registrert
som delvis sysselsatte. Dette utgjør 6 prosent av
befolkningen mellom 16 og 66 år, og er en økning på
22.500 personer.   

Årsgjennomsnittet for antall helt ledige registrert
ved Aetat var på 92.600 personer i 2003. Årsaken til
at det gjennomsnittlige ledighetsnivået blir mye
lavere enn totalt antall personer som registrerer seg
ved Aetat, er at mange arbeidsledige raskt kommer
seg over i nye jobber. 

I løpet av 2003 var 113.900 personer registrert som
yrkeshemmede ved Aetat. Samme år var det 77.600
yrkeshemmede i årsgjennomsnitt. Gjennomstrøm-
ningen blant yrkeshemmede er betydelig lavere enn
for helt ledige, og årsgjennomsnittet utgjør 68 pro-
sent av antall yrkeshemmede som var innom Aetat i
løpet av 2003. Den lave gjennomstrømningen skyldes
i stor grad at mange yrkeshemmede er i langvarige
kvalifiserings- og arbeidstreningstiltak. 
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450.000 personer var arbeidssøkere i 2003

Tabell 1
Arbeidssøkere innom Aetat i løpet av 2003. Absolutte tall og i prosent av folkemengden 16-66 år. 
Endring 2002-2003 i absolutte tall og i prosent. Beholdning, årsgjennomsnitt 2003.

I % av folke- Absolutt Beholdning,
mengden endring årsgjennom-

2002 2003 16 - 66 år 2002 - 2003 Endring i % snitt 2003

Helt ledige 296 954 334 879 11 % 37 925 13 % 92 631
Delvis sysselsatte 146 434 168 918 6 % 22 484 8 % 41 409
Ordinære tiltaksdeltakere 37 721 56 222 2 % 18 501 6 % 14 309
Yrkeshemmede 102 745 113 856 4 % 11 111 4 % 77 645
Andre arbeidssøkere 22 544 20 623 1 % -1 921 -1 % 2 751
Registrerte arbeidssøkere i alt 399 9931 447 0821 15 % 47 089 16 % 228 745

KILDE: AETAT

1 Tallene er mindre enn summen av personer i ulike arbeidssøkerstatuser fordi samme person kan være registrert i to eller flere statuser samme år.



AV TORMOD REIERSEN

SAMMENDRAG
Blant de ordinære arbeidssøkerne som sluttet å
melde seg ved Aetat i oktober 2002 var 63 prosent i
jobb etter ett år. Over halvparten av disse oppfattet
jobben som relevant i forhold til utdanningsbak-
grunn. Blant yrkeshemmede som hadde deltatt på
attføringstiltak var 47 prosent i jobb, og to tredje-
deler av disse personene oppfattet jobben som rele-
vant. Basert på resultatene for arbeidssøkere som
sluttet å melde seg i oktober 2002 anslår vi at
140.000 ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere
som sluttet å melde seg ved Aetat i 2002 var i jobb ett
år etter. Av disse var nesten 80.000 personer i rele-
vant jobb.

Mange i alderen 50-59 år står i fare for å falle
utenfor arbeidslivet på varig basis. Blant ordinære
arbeidssøkere i alderen 50-59 år er en av fem lang-
varig sykemeldt eller uførepensjonert ett år etter
avsluttet arbeidssøkerperiode. Eldre som i tillegg
har lang varighet som arbeidssøker og som er uten
høyere utdanning er spesielt utsatt.

Innvandrere opplever i langt mindre grad enn perso-
ner født i Norge at de er i relevante jobber etter ett år.
En jobb som ikke er relevant kan være et steg på veien
mot mer relevante jobber seinere i yrkeskarrieren. 

Personer med yrkesønske innenfor servicearbeid
og handelsarbeid har i mindre grad enn andre jobb ett
år etter at de sluttet å melde seg til Aetat, og i den
grad de har jobb oppleves jobben ofte ikke relevant i
forhold til utdanningen. Andelen arbeidsledige er også
høy. Dette indikerer at personer med yrkesønske
innenfor handel og service sliter med å få en jobb som
oppfatte som meningsfull. Eksempler på yrker innen-
for handelsarbeid og servicearbeid er butikkmedar-
beidere, hotell- og restaurantarbeid og renhold.

Når ledigheten øker, øker også andelen blant de
ledige som klarer å skaffe seg jobb. Dette kan ved
første øyekast virke selvmotsigende, men forkla-
ringen er at økende ledighet gir flere arbeidssøkere
med sterk tilknytning til arbeidslivet og med kompe-
tanse som etterspørres av andre arbeidsgivere.

INNLEDNING, METODE OG DEFINISJONER
Aetat gjennomførte høsten 2003 en undersøkelse av
aktivitet blant arbeidssøkere som sluttet å melde seg
ved Aetat i oktober 20021. De ble blant annet bedt om
å oppgi hovedaktivitet og om en eventuell jobb er

relevant i forhold til utdanningsbakgrunn. Vi fikk inn
svar fra om lag 4.200 personer, noe som gav en svar-
oppslutning på 65 prosent. Resultatene fra denne
undersøkelsen gir oss kunnskap om hvor stor andel
av arbeidssøkerne som er i jobb etter ett år og om
jobben oppfattes som relevant.

Til hjelp i analysen har vi brukt logistisk regresjon.
Denne metoden isolerer effekten av en variabel, for
eksempel aldersgruppe, og kontrollerer at sammen-
hengen ikke skyldes endringer i andre variabler. I
denne artikkelen gjengir vi ikke resultatene fra
regresjonen, men vi baserer oss likevel på resulta-
tene fra den.

Yrkeshemmede er arbeidssøkere som på grunn av
fysisk, psykisk, eller sosial funksjonshemming har
vanskeligheter med å få arbeid, og som vurderes av
Aetat med sikte på yrkesrettet attføring eller som er
i attføringstiltak. Yrkeshemmede arbeidssøkere er i
denne artikkelen definert som alle arbeidssøkere
som har vært registrert som yrkeshemmet i løpet av
de siste 24 månedene før de sluttet å melde seg ved
Aetat. Alle andre arbeidssøkere er definert som ordi-
nære arbeidssøkere.
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1 For nærmere dokumentasjon av analysen viser vi til Rapport 1/ 2004:
«Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved
Aetat høsten 2002. Del 1. Tilpasning på arbeidsmarkedet ett år etter».

Oppfølgingsundersøkelse og sluttmeldekort

Etter om lag to måneder får alle arbeidssøkere som
slutter å melde seg ved Aetat tilsendt et sluttmelde-
kort der de blir bedt om å krysse av for gjøremål.
Høsten 2003 gjennomførte Aetat en oppfølgings-
undersøkelse blant et begrenset utvalg personer som
sluttet å melde seg i oktober 2002. Undersøkelsen gir
oss informasjon om gjøremål ett år etter at arbeids-
søkeren sluttet å melde seg ved Aetat. Dette begren-
sede utvalget fikk også tilleggsspørsmål om eventuell
jobb var midlertidig eller fast, om personen flyttet for
å begynne i jobben og om jobben er relevant i forhold
til utdannings- og yrkesbakgrunn.

Blant ordinære arbeidssøkere var 63 prosent i jobb
ett år etter at de sluttet å melde seg ved Aetat. I den
samme gruppen oppgav 70 prosent på sluttmelde-
kortet at de var i jobb etter to måneder. Andelen i
jobb er således noe lavere etter ett år sammenlignet
med etter to måneder. I denne artikkelen viser vi
kun resultater fra oppfølgingsundersøkelsen med
svar om lag ett år etter at den tidligere arbeidssøkeren
sluttet å melde seg ved Aetat. Metode og resultater
fra både sluttmeldekortet og oppfølgingsunder-
søkelsen er dokumentert i en egen rapportserie med
tre rapporter.
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Ordinære arbeidssøkere blir videre klassifisert
etter hvilken arbeidssøkerstatus personen hadde på
det tidspunktet vedkommende sluttet å melde seg
ved Aetat. Se egen ramme for definisjoner av begre-
per til slutt i rapporten.

I artikkelen brukes begrepene relevant jobb og
mindre relevant jobb. Respondentene som var i jobb
ble bedt om å krysse av på en skala fra 1 til 6 der 1
var lite relevant og relevansen økte opp til karakte-
ren 6. I denne artikkelen har vi definert karakterene
5 og 6 som relevant.

HOVEDRESULTATER
Hovedresultatene presenteres i tabell 1 og i tabell 2.

Ordinære arbeidssøkere
63 prosent i jobb etter ett år
63 prosent av de ordinære arbeidssøkerne var i jobb
etter ett år. Av de som var i jobb opplevde 55 prosent at
jobben var relevant i forhold til utdanningsbakgrunn2.
25 prosent opplevde at jobben ikke var relevant3. 

Dersom disse tallene er representative for alle
ordinære arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved
Aetat i 2002, innebærer dette at nesten 130.000 av
disse var i jobb etter ett år, og vel 70.000 var i en rele-
vant jobb etter ett år4.   
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Tabell 1
Tidligere arbeidssøkere i utvalget fordelt på hovedaktivitet ett år etter avgang fra Aetat.

Ordinære Yrkeshemmede Yrkeshemmede Yrkeshemmede
i alt på tiltak i minst ikke på tiltak

ett halvt år eller inntil
ett halvt år

Heltidsarbeid (mer enn 30t/u) 48 % 26 % 32 % 16 %
Deltidsarbeid (mindre enn 30t/u) 15 % 13 % 15 % 10 %
Skole/utdanning/kurs 10 % 6 % 6 % 6 %
Arbeidsledig 13 % 6 % 6 % 6 %
Langv sykem./med. rehab. 7 % 21 % 19 % 24 %
Uføretrygd/alderspensjon 1 % 23 % 17 % 33 %
Annet 6 % 5 % 6 % 5 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Antall observasjoner 3 244 967 581 384
Svarprosent 64 % 69 % 69 % 68 %

Tabell 2
Tidligere arbeidssøkere i jobb fordelt på jobbens relevans. Skala fra 1 til 6 der 1 er ikke relevant og 6 er relevant.

Ordinære Yrkeshemmede Yrkeshemmede Yrkeshemmede
i alt på tiltak i minst ikke på tiltak

ett halvt år eller inntil
ett halvt år

1 18 % 13 % 12 % 15 %
2 7 % 3 % 3 % 4 %
3 8 % 6 % 6 % 6 %
4 12 % 13 % 12 % 16 %
5 12 % 16 % 16 % 18 %
6 43 % 48 % 51 % 40 %
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 %

Antall observasjoner 1 979 366 268 98
Svarprosent 98 % 98 % 98 % 98 %

2 Karakterene 5 og 6.
3 Karakterene 1 og 2.
4 Estimatene baserer seg på antall personer som har fått tilsendt sluttmelde-

kortet, det vil si vært ute av Aetats arbeidssøkerregister i minst 2 måneder.

KILDE: AETAT

KILDE: AETAT



Flere menn enn kvinner i jobb
Menn får en sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet
etter endt arbeidsøkerperiode enn kvinner. Andelen
som var i jobb var 64 prosent blant menn og 61 pro-
sent blant kvinner. Kvinner går i langt større grad til
deltidsjobb enn menn, 21 prosent mot 8 prosent.

Flere kvinner enn menn er registrert som delvis
sysselsatte arbeidssøkere før de slutter å melde seg
ved Aetat. Delvis sysselsatte går oftere til jobb enn
helt ledige, se figur 1. Dersom vi kun ser på de som
var helt ledige da de sluttet å melde seg ved Aetat,
finner vi derfor at forskjellene blir større, 60 prosent
er i jobb blant menn og 53 prosent blant kvinner.

Kvinner opplever i noe grad den nye jobben mindre
relevant enn menn. Dette skyldes i blant annet at per-
soner som jobber deltid i mindre grad oppfatter job-
ben som relevant sammenlignet med personer som
jobber heltid. Blant personer som er i deltidsjobber er
det likevel en langt større andel av kvinnene som
opplever jobben relevant sammenlignet med men-
nene. Dette kan skyldes at deltidsjobb er et mindre
bevisst valg blant menn enn blant kvinner. Dessuten
har mange kvinner i helse- og undervisningssektoren
deltidsjobber som blir oppfattet som relevante.

13 prosent er arbeidsledige
Ett år etter at de ordinære arbeidssøkerne forlot
Aetat oppgav 13 prosent at de er arbeidsledige. De
aller fleste av disse var på nytt registrert ved Aetat

ved utgangen av september 2003, 74 prosent.
Andelen gjengangere er særlig høy blant de helt per-
mitterte, noe som har sammenheng med at ordresi-
tuasjonen ofte er ustabil i blant annet bygg og anlegg
i industri. 

En av ti på skole
Om lag 10 prosent var under utdanning ett år etter at
de sluttet å melde seg ved Aetat. Andelen er særlig
høy blant personer under 25 år. Figur 1 viser at ande-
len helt ledige uten dagpenger i mindre grad går til
jobb enn andre grupper. Dette skyldes blant annet at
det er mange unge under 25 år i denne gruppen, og
at disse ofte begynner på skole eller fortsatt er
arbeidsledige.

8 prosent på trygd
8 prosent var sykemeldt eller på uføre- eller alders-
pensjon. Andelen på trygd er særlig høy blant perso-
ner over 50 år.

Yrkeshemmede arbeidssøkere
Yrkeshemmede i tiltak får oftere jobb
Blant yrkeshemmede var 38 prosent i jobb ett år etter
at de sluttet å melde seg ved Aetat. Dersom disse tal-
lene er representative for alle yrkeshemmede som
sluttet å melde seg ved Aetat i 2002, innebærer dette
at om lag 11.500 av disse var i jobb etter ett år. 

Det er stor forskjell på de som har deltatt på tiltak
for yrkeshemmede og de som ikke har deltatt på til-
tak. Andelen i jobb er langt høyere blant yrkeshem-
mede som har deltatt på tiltak i minst ett halvt år,
sammenlignet med yrkeshemmede som ikke har
deltatt på slike tiltak, se figur 2. 
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Figur 1
Andel ordinære arbeidssøkere ett år etter avgang
fra Aetat. Fordelt på i relevant jobb, i mindre rele-
vant jobb og ikke i jobb. Arbeidssøkerstatus på
avgangstidspunktet.
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Figur 2
Andel tidligere yrkeshemmede i jobb. Ett år etter
at de sluttet å melde seg ved Aetat.
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Personer som har deltatt på opplærings-/skoletil-
tak er i 56 prosent av tilfellene i jobb. Yrkeshemmede
som har deltatt lenge på tiltak er også i større grad i
jobb enn personer som har deltatt kortere tid på til-
tak. Dette trenger ikke nødvendigvis bety at tiltaket
er vellykket, men kan også ha sammenheng med
hvilke personer som faktisk deltar på de ulike tilta-
kene.

Yrkeshemmede får relevante jobber
I større grad enn ordinære arbeidssøkere opplever
yrkeshemmede som har fått jobb at jobben er rele-
vant i forhold til utdanningsbakgrunn. Hele to tredje-
deler av de yrkeshemmede som hadde deltatt på til-
tak oppfattet at jobben var relevant, mens kun 15
prosent opplevde at jobben var lite relevant. Det ser
dermed ut som at yrkeshemmede som får jobb, får
relevante jobber.

Anslagsvis om lag 7.500 av de yrkeshemmede som
sluttet å melde seg som arbeidssøker var i en rele-
vant jobb etter ett år.

Mange blir trygdet
Andelen som er under utdanning eller arbeidsledige
etter ett år er relativt lav blant yrkeshemmede.
Andelen som går til sykemelding eller alders-/uføre-
pensjon er imidlertid høy, hele 57 prosent blant
yrkeshemmede som ikke har deltatt på tiltak og 36
prosent blant yrkeshemmede som har deltatt på til-
tak. Det at andelen er høy blant yrkeshemmede som
ikke har deltatt på tiltak skyldes at mange yrkeshem-
mede blir overført til Trygdeetaten dersom man
finner at attføring ikke er nødvendig eller hensikts-
messig. En høy andel til trygd også blant personer
som har deltatt på tiltak, reflekterer et ønske om at
også mange med begrensede muligheter for å vende
tilbake til arbeidslivet får et tilbud om attføringstiltak.

MER DETALJERTE RESULTATER 
– ORDINÆRE ARBEIDSSØKERE  
Flest i jobb i alderen 40-49 år
Det er en høy andel som er i jobb i alderen 25-59 år.
Aller størst andel er det blant 40-49-åringene. Blant
personer under 25 år blir lavere andel i jobb langt på
vei oppveid av at andelen som er under utdanning
øker. Sammenlignet med en måling som er foretatt 2
måneder etter avsluttet arbeidssøkerperiode er ande-
len under utdanning langt høyere ett år etter. Dette
viser at mange unge etter en tid med arbeidssøking og
midlertidige jobber ser et behov for mer utdanning.

Mange 50-59 åringer trekkes ut av arbeidsmarkedet?
Figur 3 viser at en stor andel 50-59-åringer er i jobb
ett år etter. Imidlertid er mange også langvarig syke-

meldt eller uføretrygdet. Nesten én av fem tidligere
arbeidssøkere er på en slik ordning ett år etter at de
har sluttet å melde seg ved Aetat, og denne andelen
har økt kraftig sammenlignet med en måling 2
måneder etter avsluttet arbeidssøking. Dette tyder
på at mange arbeidssøkere over 50 år står i fare for
å falle ut av arbeidslivet på varig basis. I prosent av
arbeidsstyrken er det imidlertid relativt få arbeids-
søkere mellom 50 og 59 år. 

De eldste opplever jobben som mest relevant
Andelen som opplever jobben som relevant er klart
stigende med stigende alder, se figur 3. Under 40
prosent av tidligere arbeidssøkere under 25 år som
er i jobb oppfatter jobben som relevant. Dette kan
synes noe overraskende med tanke på at nyutdan-
nede ofte besitter den nyeste kompetansen på et
fagfelt. Mange unge som har vært arbeidssøkere ved
Aetat har imidlertid ennå ikke fullført en fagutdan-
ning. Eldre vil ofte også være mer realitetsorientert i
forhold til arbeidslivet, og kunnskapen som ble
ervervet gjennom utdanning blir en integrert del av
en persons kompetanse sammen med arbeids- og
annen livserfaring.

Andel til jobb faller med tid som arbeidssøker
Dersom vi ser på personer som var helt ledige5 da de
sluttet å melde seg ved Aetat, finner vi at andelen i
jobb faller betydelig med økende varighet som
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Figur 3
Andel ordinære arbeidssøkere ett år etter avgang
fra Aetat. Fordelt på i relevant jobb, i mindre rele-
vant jobb og ikke i jobb. Aldersgrupper

5 Vi holder her de delvis sysselsatte arbeidssøkerne utenfor. De har ofte
lang tid med arbeidssøking samtidig som de ofte har jobb etter avsluttet
arbeidssøking. En inkludering av denne gruppen tildekker da situasjonen
for helt ledige.

Mange får relevant jobb
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arbeidssøker, se figur 4. Andelen som går til trygd er
på tilsvarende måte stigende med økt varighet på
arbeidssøkerperioden. Både varighet som arbeids-
søker og alder er to kjennetegn som hver for seg
trekker i retning av høyere andel til trygd. Dette betyr
at personer i alderen 50-59 år og som i tillegg har
lang arbeidssøkervarighet bak seg er særlig utsatt
for å falle ut av arbeidsmarkedet.

Vi ser også at andelen som går til relevante jobber
faller klart med økende arbeidssøkervarighet, 
figur 4. Dette kan bety at arbeidssøkerne stiller min-
dre krav til jobbens relevans når man har vært ledig
en stund.

Få innvandrere i relevante jobber
Blant innvandrere er det en lavere andel som går til
jobb enn blant personer født i Norge, se figur 5. I til-
legg er det en svært lav andel av de som går til jobb
som opplever jobben som relevant. En forklaring på
dette kan være at utdanning ervervet utenfor Norge i
mindre grad blir ansett som likeverdig med norsk
utdanning av norske arbeidsgivere eller at arbeidsgi-
vere har for lite informasjon om hva innvandrerens
utdanning innebærer. Manglende språkkunnskaper
blant innvandrere kan være et annet moment. En
jobb som ikke er relevant kan være et steg på veien
mot mer relevante jobber seinere i yrkeskarrieren.

Få i relevante jobber innenfor handel og service
Personer med yrkesønske6 innenfor servicearbeid og
handelsarbeid har i mindre grad enn andre jobb ett år
etter at de sluttet å melde seg ved Aetat, og i den grad
de har jobb oppleves jobben ofte ikke relevant i forhold
til utdanningen, se figur 6. Andelen arbeidsledige er
også høy. Dette kan indikere at personer med yrkesøn-
ske innenfor handel og service sliter med å få en jobb
som oppfattes som meningsfull. Eksempler på yrker
innenfor handelsarbeid og servicearbeid er butikkmed-
arbeidere, hotell- og restaurantarbeid og renhold. 

Lav andel i relevante jobber innenfor disse yrkes-
gruppene har også sammenheng med at ledigheten
innenfor flere yrker innenfor disse yrkesgruppene er
høy. Som vi skal se under viser de statistiske analy-
sene  at høy ledighet innenfor et yrke gir en lav andel
i relevante jobber.

Høyest andel i jobb er det blant personer med
yrkesønske innenfor administrativt og humanistisk
arbeid, undervisningsarbeid og naturvitenskapelige
yrker, noe som blant annet skyldes at disse yrkes-
gruppene har opplevd en kraftig økning i ledigheten.
En økning i ledigheten bidrar i seg selv til økt andel i
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Figur 4
Andel ordinære arbeidssøkere ett år etter avgang
fra Aetat. Fordelt på i relevant jobb, i mindre
relevant jobb og ikke i jobb. Samlet varighet som
arbeidssøker i løpet av de siste 24 månedene før
de sluttet å melde seg som arbeidssøker ved
Aetat.
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Figur 5
Andel ordinære arbeidssøkere ett år etter avgang
fra Aetat. Fordelt på i relevant jobb, i mindre rele-
vant jobb og ikke i jobb. Fødeland.

6 Vi kjenner ikke det yrket personen faktisk har. Vi baserer oss derfor på
yrkesønske som arbeidssøker i Aetat.
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jobb, se neste avsnitt. Undervisningsarbeid og natur-
vitenskapelige yrker har imidlertid en høy andel i
relevante jobber, også når det kontrolleres for andre
bakgrunnskjennetegn. 

Arbeidsmarkedssituasjonens betydning
Vi har undersøkt betydningen av arbeidsmarkedet på
ulike måter. Vi vil under gi noen eksempler på hvor-
dan arbeidsmarkedssituasjonen i yrker og kommu-
ner kan påvirke om en person er i jobb eller ikke.

Forverret arbeidsmarked gir økt andel tilbake til jobb…
For overgangen til jobb har den prosentvise end-
ringen i arbeidssøkerens yrkesgruppe signifikant
betydning: Vi har utarbeidet en modell som tilsier at
en økning i arbeidsledigheten på 10 prosentpoeng
mer enn gjennomsnittet gir en økning i overgangen
til jobb på 1,6 prosentpoeng. Dette har trolig
sammenheng med at forverret arbeidsmarked fører
til at mange personer med sterk tilknytning til
arbeidsmarkedet blir arbeidsledige. Arbeidssøker-
gruppen vil således bestå av en større andel arbeids-
søkere med høy søkeaktivitet, høy mobiltet og høy
utdanning. Dette er ofte personer som i større grad
har en kompetanse som er tilpasset arbeidsgivernes
behov. 

Innenfor yrkesgrupper der ledigheten øker mye
ser det også ut til å være flere som får jobb som er
relevant i forhold til utdanning. 

… men et høyt nivå på ledigheten gir lavere andel i
relevant jobb
I yrker med mange ledige i prosent av arbeidsstyrken
er andelen som får relevante jobber lavere enn i
yrker med lav ledighet. Dette kan skyldes at det er
vanskeligere å få jobb innenfor yrker der ledigheten
er høy slik at man i større grad må ta jobb innenfor
yrker som er mindre relevante.

Noen typiske tilfeller
I analysen har vi benyttet en metode, logistiske
regresjoner, til å belyse hvilke kjennetegn ved en
arbeidssøker som gir størst sannsynlighet for å
komme i arbeid.

Vi har på bakgrunn av datamaterialet konstruert
en modell som viser sannsynligheter for at personer
i datamaterialet er i jobb, er i relevant jobb, er på
trygd med mer. 
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Figur 6
Andel ordinære arbeidssøkere ett år etter avgang
fra Aetat. Fordelt på i relevant jobb, i mindre rele-
vant jobb og ikke i jobb. Yrkesønske.
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Figur 7
Andel ordinære arbeidssøkere ett år etter avgang
fra Aetat. Fordelt på i relevant jobb, i mindre
relevant jobb og ikke i jobb. Fordelt etter prosent-
vis endring i ledigheten innenfor arbeidssøkers
yrkesønske7. Aetats fingruppering.

7 Endring fra 2. halvår 2001 til 2. halvår 2002. Dette er ment å fange opp
endringer på arbeidsmarkedet på det tidspunkt arbeidssøkeren sluttet å
melde seg ved Aetat.
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For de personene som har svart på undersøkelsen
kan modellens sannsynligheter også sammenlignes
med det faktiske resultatet. 

Se for øvrig egen rapport.

Person som med stor sannsynlighet har jobb
Den høyeste sannsynligheten for å være i jobb blant
personer i utvalget er 95 prosent. Denne personen
har følgende kjennetegn:
- mann 
- alder 40-49 år 
- varighet som arbeidssøker i løpet av de siste 6

årene på mindre enn 1 år
- yrkesønske der økningen i ledigheten var på hele

46 prosent
- ukjent utdanningsnivå 
- fødeland Norge
- delvis sysselsatt uten dagpenger som arbeidssøker

ved Aetat 
Årsaken til at ukjent utdanningsnivå gir høy overgang
til jobb kan være at saksbehandler i mange tilfeller
ikke har rukket å registrere utdanningsnivå før per-
sonen har kommet i jobb. Ukjent utdanningsnivå er
da ikke en forklaring, men snarere et indisium på
rask overgang til jobb.

Prototypen på en ordinær arbeidssøker som får rele-
vant jobb
Den største sannsynligheten for at en person fikk
relevant jobb gitt at vedkommende fikk jobb er 95
prosent. Denne personen har følgende kjennetegn: 
- over 60 år 
- fast heltidsjobb 
- yrkesønske innenfor naturvitenskapelige yrker. 
- Det mer spesifikke yrkesønsket (sivilingeniør) har

lav ledighet og stor prosentvis økning i ledigheten
det siste året før avgang fra Aetat.

Person som ikke får relevant jobb 
I motsatt ende av skalaen finner vi en person som
kun har en sannsynlighet på 6 prosent for å få en
relevant jobb gitt at personen fikk jobb. Denne
personen fikk fast jobb, men deltidsjobb, var innvan-
drer med fødeland utenfor OECD, under 20 år og
yrkesønske handelsarbeid. Det mer spesifikke
yrkesønsket (butikkmedarbeider) hadde også mindre
vekst i ledigheten enn gjennomsnittet, mens kom-
munen hadde sterkere vekst i ledigheten enn
gjennomsnittet. 

Eksempel på typisk person som går til trygd
Den høyeste sannsynligheten for at en person er
trygdet ett år etter at vedkommende sluttet å melde
seg ved Aetat er 54 prosent. Denne personen hadde
følgende kjennetegn: 
- over 60 år
- yrkesønske der ledigheten hadde økt med 18 pro-

sent det siste året 
- 1-2 årig videregående skole
- helt ledige med dagpenger som arbeidssøker ved

Aetat
- hadde vært arbeidssøker i 5-6 år i løpet av de siste

6 årene før avgang fra Aetat.
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AV TORMOD REIERSEN

SAMMENDRAG
Mange arbeidsledige opplever at veien tilbake til
arbeidsmarkedet går via en midlertidig jobb. Av alle
arbeidssøkere som er i jobb ett år etter at de sluttet
å melde seg ved Aetat oppgir om lag 34 prosent at
jobben er av midlertidig art. Til sammenligning er
andelen midlertidig ansatte blant alle sysselsatte i
Norge om lag 10 prosent.

Mens 27 prosent av mennene var i midlertidig
arbeid etter arbeidssøkerperioden, var hele 43 pro-
sent av kvinnene i midlertidig arbeid. En høy andel
midlertidig ansatte blant kvinner har sammenheng
med at en stor andel går til deltidsjobb der innslaget
av midlertidig ansatte er stort. Mange har også yrke-
sønske innenfor offentlig sektor der vikariater ofte er
en inngangsport til fast arbeid. 

Midlertidig ansettelser kan være en inngangsport
for personer som har problemer med å etablere seg
på arbeidsmarkedet. Dette ser vi blant annet
gjennom at andelen midlertidig ansatte er høy blant
menn med innvandrerbakgrunn og blant alle menn
med lang varighet som arbeidssøker. Imidlertid går
også en del personer fra den ene midlertidige jobben
til den andre eller går tilbake til ledighet etter en
periode i midlertidig jobb.

INNLEDNING OG METODE
Aetat gjennomførte høsten 2003 en undersøkelse av
arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved Aetat i
oktober 20021. Vi fikk inn svar fra om lag 4.200 per-

soner, noe som gav en svaroppslutning på 65 pro-
sent. Av de ordinære arbeidssøkerne var 63 prosent
i jobb ett år etter at de sluttet å melde seg ved Aetat.
Blant yrkeshemmede som hadde deltatt i tiltak var
tilsvarende andel 48 prosent. 

I oppfølgingsundersøkelsen ble personene bedt
om å angi hvorvidt arbeidet de eventuelt har hatt
siste uke var fast, tidsbegrenset eller annen type
arbeid. Svaret på dette sier noe om hvor fast tilknyt-
ningen til arbeidsmarkedet er og gir indikasjoner på
hvor stor andel av tidligere arbeidssøkere som er i
varig arbeid. Vi får også indikasjoner på om midlerti-
dig arbeid kan være et springbrett til arbeidslivet for
mange. På dette spørsmålet fikk vi inn svar fra nes-
ten alle som oppgav at de var i jobb, dvs om lag 2.300
personer, jamfør tabell 1. I analysen betegner vi
summen av tidsbegrenset arbeid og annet som mid-
lertidig arbeid.

Vi viser til innledning og faktaboks i artikkelen
«Mange i relevant jobb» for flere opplysninger om
oppfølgingsundersøkelsen.

Som bakgrunn for analysene har vi brukt logistisk
regresjon. Ved hjelp av denne metoden kan vi kon-
trollere for en rekke kjennetegn. Vi viser til egen rap-
port for en ytterligere dokumentasjon av metoden.

I artikkelen gir vi i hovedsak beskrivelser av ordi-
nære arbeidssøkere. Blant yrkeshemmede er utval-
get mer begrenset, noe som også begrenser mulig-
hetene for detaljerte analyser. 
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Mange arbeidssøkere får midlertidig
ansettelse 

Tabell 1
Arbeidssøkerne som var i jobb ett år etter at de sluttet å melde seg ved Aetat. Fordelt på fast og tidsbegrenset arbeid. 

Ordinære Yrkeshemmede I alt
arbeidssøkere

Fast arbeid 65 % 69 % 66 %
Tidsbegrenset arbeid (vikariat, engasjement, sommerjobb m.m.) 33 % 29 % 32 %
Annet (Uspesifisert, forefallende arbeid m.m.) 2 % 2 % 2 %

Total 100 % 100 % 100 %

Totalt antall svar 1 983 363 2 346
Svarprosent blant de som har svart at de var i jobb 98 % 98 % 98 %

KILDE: AETAT

1 For nærmere dokumentasjon av analysen viser vi til Rapport 1/ 2004:
«Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved
Aetat høsten 2002. Del 1. Tilpasning på arbeidsmarkedet ett år etter».



RESULTATER

34 prosent i midlertidig arbeid
Blant arbeidssøkerne som har jobb ett år etter at de
sluttet å melde seg ved Aetat er om lag 66 prosent i
fast jobb, mens 34 prosent har midlertidig arbeid.
Tabell 1 viser at det er små forskjeller blant ordi-
nære arbeidssøkere og yrkeshemmede arbeids-
søkere med hensyn til om jobben er fast eller mid-
lertidig. Tendensen er imidlertid at andelen i fast
jobb blant de yrkeshemmede er noe høyere enn blant
de ordinære arbeidssøkerne. 

Blant alle sysselsatte i Norge er tilnærmet 10 pro-
sent ansatt på midlertidig basis2. En høyere andel
midlertidig ansatte blant personer som nylig har
vært arbeidssøkere må sees i sammenheng med at
mange begynner i tidsbegrensede vikariater for der-
etter å få fast jobb etter hvert. Mange personer som
har vært arbeidsledige har også større problemer
med å oppnå et arbeidsforhold på varig basis, noe vi
blant annet ser ved at andelen gjengangere til Aetat
er høy.

Flest kvinner i midlertidig arbeid
Mens 26 prosent av mennene var i midlertidig arbeid,
var hele 43 prosent av kvinnene i midlertidig arbeid.
Som vi skal se seinere, har kvinnene en høyere andel
midlertidig ansatte innenfor de aller fleste yrkes-
grupper. Unntaket er de mannsdominerte yrkes-
gruppene industriarbeid og transportarbeid der inn-
slaget av midlertidig ansatte blant de tidligere
arbeidssøkerne er lavt for både kvinner og menn. 

En høyere andel midlertidig ansatte blant kvinner
skyldes for en stor del at kvinner oftere jobber deltid
enn menn. Undersøkelsen viser at personer som
jobber deltid har to-tre ganger så høy sannsynlighet
for å være midlertidig ansatte som personer som
jobber heltid. I tillegg jobber kvinner i større grad

innenfor yrkesgrupper som har et stort omfang av
midlertidige ansettelser. Resultatene tyder imidler-
tid på at forskjellene i omfanget av midlertidig arbeid
mellom menn og kvinner kan være større enn det
som kan forklares med mer tradisjonelle valg av
yrke og deltid3.  

Blant de yrkeshemmede som er i jobb var 23 pro-
sent av menn og 39 prosent av kvinnene i midlerti-
dige jobber.

Flest midlertidig ansatte blant kvinner 
i alderen 25-39 år
Blant kvinner i alderen 25-39 år er nesten 50 prosent
midlertidig ansatte. Dette er omtrent dobbelt så høy
andel som blant menn i de samme aldersgruppene.
Blant menn varierer andelen midlertidig ansatte i
liten grad med alderen. Blant kvinner er det en sterk
nedgang i andelen midlertidig ansatte etter fylte 40
år. Dette kan ha sammenheng med at arbeidssitua-
sjonen til kvinnene i større grad påvirkes av familie-
forhold enn det som er tilfellet blant menn. Blant
kvinner i alderen 25-39 år vil ofte arbeid kombineres
med barnepass slik at tilknytningen til arbeidslivet
blir svakere.

Mange midlertidig ansatte i undervisning 
og helse
I denne analysen er de ansatte fordelt etter det yrket
de hadde som førsteprioritert da personen var
arbeidssøker ved Aetat. Dette trenger ikke nødven-
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Figur 1
Andelen midlertidig ansatte fordelt på heltidsarbeid/
deltidsarbeid og kjønn. Ordinære arbeidssøkere. 
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Figur 2
Andel midlertidig ansatte. Fordelt på alder og
kjønn. Ordinære arbeidssøkere.

2 Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelser 2003.
3 Resultatene er imidlertid ikke lenger signifikante når det kontrolleres for

deltid og yrkesgruppe.
KILDE: AETAT

KILDE: AETAT
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digvis være det yrket vedkommende nå har jobb
innenfor. Undervisningsarbeid og helse, pleie og
omsorg har den klart største andelen i midlertidig
arbeid både blant kvinner og menn. Resultatene ser
ut til å gjelde også når det kontrolleres for andre
bakgrunnskjennetegn som utdanning og arbeidssø-
kerstatus på det tidspunktet personen sluttet å
melde seg ved Aetat. Også andre yrker som er van-
lige innenfor offentlig sektor slik som administrativt
og humanistisk arbeid har en stor andel med midler-
tidig ansatte. Dette skyldes blant annet at anset-
telser i det offentlige ofte skjer via et vikariat eller et
engasjement.

Innenfor bygg og anlegg, industri og transportar-
beid er andelen midlertidig ansatte lav. Dette har
sammenheng med at bedrifter innenfor disse områ-
dene i stor utstrekning foretar faste ansettelser og
regulerer kortvarige svikt i ordrene ved å permittere
de ansatte. Også når det blir kontrollert for arbeids-
søkerstatus på det tidspunktet personen sluttet å
melde seg ved Aetat, ser det imidlertid ut til at ande-
len midlertidig ansatte med yrkesønske innenfor
disse områdene er lave. 

Mange midlertidig ansatte innenfor undervisning
og helse, pleie og omsorg reflekteres også når vi ser
på andelen midlertidig ansatte innenfor de ulike

utdanningsnivåene. Andelen er særlig høy blant
kvinner med høyere utdanning. Blant menn varierer
andelen langt mindre med utdanningsnivået.

Høy andel midlertidig ansatte blant menn
med innvandrerbakgrunn
Blant kvinner med innvandrerbakgrunn er andelen
som går til midlertidige jobber omtrent like stor som
for kvinner med Norge som fødeland. Blant men-
nene er andelen imidlertid langt høyere for menn
med innvandrerbakgrunn enn andre menn, og ande-
len er nesten like høy som blant kvinner. Det ser
dermed ut som om mange menn med innvandrer-
bakgrunn, også blant de som får jobb, har en løsere
tilknytningsform til arbeidsmarkedet enn andre
menn. Dette kan skyldes at arbeidsgivere er noe mer
usikre på innvandreres kvalifikasjoner og ønsker å
ansette innvandrere i midlertidige jobber først. 

Mange innvandrere er også uten dagpengerettig-
heter, noe den statistiske analysen viser at isolert
sett trekker i retning av flere midlertidig ansatte.
Manglende dagpengerettigheter er et tegn på at per-
sonen ikke har vært tilstrekkelig i jobb i løpet av de
siste tre årene til å ha opparbeidet seg slike rettig-
heter, noe som reflekterer at personen i begrenset
grad har vært i jobb tidligere.

I artikkelen «Mange i relevant jobb» ser vi at ande-
len som går til relevante jobber blant innvandrere
med fødeland utenfor OECD er betydelig lavere enn
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Figur 3
Andelen midlertidig ansatte blant tidligere ordi-
nære arbeidssøkere ett år etter at de sluttet å
melde seg ved Aetat. Fordelt etter yrkesønske og
kjønn.
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Figur 4
Andelen midlertidig ansatte fordelt på kjønn og
utdanningsnivå. Ordinære arbeidssøkere.
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blant nordmenn. Høy andel midlertidig ansatte be-
krefter at tilknytningen til arbeidsmarkedet er løsere
for mange innvandrere enn det som er vanlig blant
andre som er bosatt i Norge.

Andelen midlertidig ansatte blant menn øker
med økende varighet
Andelen midlertidig ansatte blant menn øker med
økende varighet4 som arbeidssøker før avsluttet
arbeidssøkerperiode. Dette kan tyde på at menn
reduserer kravene til fast jobb etter noe tids arbeids-
søking. Blant kvinner gjør ikke den samme tenden-
sen seg gjeldende. Mange kvinner med lang varighet
er imidlertid delvis sysselsatte arbeidssøkere. 

Igjen kan det dermed se ut som midlertidige an-
settelse kan være en inngangsportal til sysselsetting
blant personer som har noe løsere tilknytning til
arbeidslivet.

Mange midlertidig ansatte blant tidligere 
helt ledige uten dagpenger
Andelen midlertidig ansatte blant personer som var
helt eller delvis permitterte er naturlig nok lav, se figur
7. Vi ser imidlertid at andelen midlertidig ansatte er
høy blant personer som var delvis sysselsatte arbeids-
søkere og helt ledige uten dagpenger. Dette bekrefter
at helt ledige uten dagpengerettigheter har en løsere
tilknytning til arbeidslivet enn andre grupper. 
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Figur 5
Andelen midlertidig ansatte fordelt på innvandrer-
bakgrunn og kjønn. Ordinære arbeidssøkere.
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Figur 6
Andelen midlertidig ansatte fordelt på varighet og
kjønn.
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Figur 7
Andelen midlertidig ansatte fordelt på arbeids-
søkerstatus på avgangstidspunktet og kjønn.
Ordinære arbeidssøkere.

4 Varighet er her definert som samlet arbeidssøkervarighet i løpet av de
siste to årene før avgang fra Aetat og er dermed noe forskjellig fra defi-
nisjonen som brukes i Aetats månedsstatistikk.
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Flest midlertidig ansatte i Vest-Agder
Vest-Agder har den høyeste andelen midlertidig
ansatte med 43 prosent. Oslo, Nord-Trøndelag og
Finnmark har alle en andel på rundt 42 prosent.
Møre og Romsdal og Akershus har den laveste ande-
len med henholdsvis 23 og 25 prosent. 

Resultatene ser ut til langt på vei å kunne holde
også når det kontrolleres for andre bakgrunnskjen-
netegn. Det ser ut som om Sogn og Fjordane og
Finnmark har aller høyest andel midlertidig ansatte
når det kontrolleres for andre kjennetegn, men usik-
kerheten er stor.

Midlertidig ansatte bytter arbeidsgiver oftere
Det at man er midlertidig ansatt trenger ikke nød-
vendigvis bety at man skifter arbeidsgiver oftere enn
andre. En del midlertidig ansatte vil etter en tid som
midlertidig ansatt få fast jobb hos samme arbeidsgi-
ver. Imidlertid viser undersøkelsen at om lag to tre-
djedeler av de midlertidig ansatte har vært i arbeid
hos samme arbeidsgiver de siste 10 månedene. For
de fast ansatte er denne andelen 87 prosent. Dette
viser at de midlertidig ansatte oftere bytter arbeids-
giver enn de fast ansatte og bekrefter en løsere til-
knytning til arbeidsmarkedet. I tillegg blir mange
personer med midlertidige jobber igjen arbeidsle-
dige etter en tid i jobb.

Mindre relevante jobber
I undersøkelsen kartlegger vi også i hvilken grad tid-
ligere arbeidssøkere oppfatter nåværende jobb som
relevant i forhold til yrkes- og utdanningsbakgrunn.
De midlertidig ansatte opplever i noe mindre grad at
arbeidet er relevant i forhold til disse kriteriene. 51
prosent av de midlertidig ansatte svarer at jobben er
relevant i forhold til yrkesbakgrunn5. Tilsvarende
andel for fast ansatte er 60 prosent. Relevans i for-
hold til utdanning gir tilsvarende resultat. Dette betyr
at midlertidig ansatte i mindre grad får utnyttet sin
kompetanse i jobben enn det fast ansatte opplever at
de gjør. 

Typiske personer som blir midlertidig ansatt
Vi har på bakgrunn av datamaterialet konstruert en
modell som viser sannsynligheter for at personer i
datamaterialet har midlertidig jobb gitt at de har
jobb. Modellen baserer seg på hvilke kjennetegn
som gir høy/lav sannsynlighet for midlertidig jobb.

Modellen viser en den høyeste sannsynligheten for
midlertidig jobb gitt at personen var i jobb var hele 93
prosent. Denne personen hadde følgende kjenne-
tegn:
- kvinne 
- alder 25-29 år
- delvis sysselsatt med dagpenger da hun sluttet å

melde seg ved Aetat
- fortsatt delvis sysselsatt etter ett år
- utdanning utover 5 år
- yrkesønske innenfor undervisningsarbeid
- bosatt i Vest-Agder
- relativt lang arbeidssøkerperiode bak seg.

I den andre enden av skalaen fant vi en mann som
modellen oppgav en sannsynlighet på kun 3 prosent
for at vedkommende skulle være midlertidig ansatt.
Denne personen hadde heltidsarbeid, yrkesønske
innenfor industrien, bosatt i Vestfold og hadde kort
varighet som arbeidssøker bak seg. Da han sluttet å
melde seg ved Aetat var han delvis permittert. 
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Figur 8
Andelen midlertidig ansatte fordelt på fylke.
Ordinære arbeidssøkere.

5 Karakterene 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6 der 1 er ikke relevant og 6 er
relevant.
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AV TORMOD REIERSEN

SAMMENDRAG
Mange arbeidssøkere velger å flytte for å skaffe seg ny
jobb. En undersøkelse gjennomført av Aetat viser at om
lag én av tolv registrerte arbeidssøkere flytter for å
begynne i jobben. Andelen er noe høyere blant ordi-
nære arbeidssøkere enn blant yrkeshemmede. Til
sammenligning flyttet om lag én av tyve i befolkningen
i yrkesaktiv alder som helhet i løpet av 2002. Mobiliteten
blant arbeidssøkerne er dermed relativt høy. 

Nesten dobbelt så mange menn som kvinner flyt-
ter for å få seg jobb. Andelen er også klart høyere for
de yngste enn for de noe eldre. Yngre menn har ofte
færre familieforpliktelser enn kvinner generelt og de
noe eldre mennene. I hele den yrkesaktive befolk-
ningen flytter imidlertid omtrent like mange kvinner
som menn. Arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn
har større tilbøyelighet til å flytte enn andre. 

Jobbens relevans i forhold til utdanningsbakgrunn
har også betydning for om man flytter. Blant perso-
ner som flyttet opplever 64 prosent at den nye jobben
er meget relevant, mot 54 prosent blant personer
som ikke flyttet. 

Personer som har vært bosatt i kommuner med
økende arbeidsledighet flytter i større grad en andre.
Selve nivået på arbeidsledigheten ser derimot ut til å
være av mindre betydning.

Det er langt større forskjeller i mobiliteten mellom
fylker enn det situasjonen på arbeidsmarkedet alene
kan forklare. De to ytterpunktene er Nord-Trøndelag
hvor én av fem arbeidssøkere flyttet for å få seg jobb
og Vest-Agder hvor kun én av hundre flyttet. 

Store forskjeller mellom fylkene gir indikasjoner på
at sysselsettingen kan øke og ledigheten gå ned der-
som mobiliteten på arbeidsmarkedet øker i flere av de
fylkene som i dag har lavest mobilitet. Mer relevant
arbeid blant de som flytter tilsier at dette også ville gi
positive effekter for arbeidstakernes produktivitet. På
den annen side ville risikoen for økt fraflytting fra dis-
triktene kunne øke. Behovet for flytting for å få jobb er
trolig også mindre i de sentrale østlandsstrøkene der
avstanden mellom arbeidsplassene er langt mindre
enn for eksempel i de nordligste fylkene.

INNLEDNING
Aetat gjennomførte høsten 2003 en oppfølgings-
undersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde
seg ved Aetat høsten 20021. De som oppgav at de er i
jobb fikk spørsmål om de flyttet som følge av at de
begynte i jobben. De tidligere arbeidssøkerne er der-
med bedt om å oppgi jobbrelatert flytting. Dette vil
som oftest bety flytting fra en kommune til en annen. 

Vi har i denne artikkelen sett nærmere på hva som
kjennetegner arbeidssøkere som har flyttet for å 
få seg jobb. Dette sier noe om mobiliteten på
arbeidsmarkedet for enkeltgrupper. Vi viser til inn-
ledning og faktaboks i artikkelen «Mange i relevant
jobb» for flere opplysninger om oppfølgingsunder-
søkelsen.

Metode
Utvalget besto i utgangspunktet av 6.500 av de i alt
17.000 personene som sluttet å melde seg ved Aetat
oktober 2002. Om lag 4.200 besvarte spørreskje-
maet. Av disse svarte 2.400 personer at de var i jobb
ett år etter avsluttet arbeidssøkerperiode. Om lag
200 personer svarte at flyttet som følge av den nye
jobben. Vi har derfor begrensede muligheter til å få
signifikante resultater for de ulike kjennetegnene for
de arbeidssøkerne som flyttet for å få seg jobb. Til
hjelp i analysen har vi brukt logistisk regresjon.
Denne metoden isolerer betydningen av ulike kjen-
netegn som blant annet alder, kjønn og utdannings-
nivå. Se egen rapport for en nærmere drøfting av
metoden som er brukt. 

I artikkelen ser vi blant annet på flytting fordelt på
fylker. Fylker er her det fylket den tidligere arbeids-
søkeren var bosatt i på det tidspunktet vedkom-
mende stod tilmeldt Aetat. Flytting kan både være
innad i fylket og mellom fylker. På tilsvarende måte
er kommune arbeidssøkerens hjemkommune som
tilmeldt ved Aetat.  

RESULTATER

Én av tolv skiftet bosted

Vel 8 prosent av de som begynte i jobb etter avsluttet
arbeidssøkerperiode skiftet bosted. Andelen er noe
høyere for ordinære arbeidssøkere (8,7 %) enn for
yrkeshemmede (6,3 %). Tall fra Statistisk sentralbyrå
viser at om lag 5 prosent av den yrkesaktive befolk-
ningen2 som helhet flyttet i løpet av 2002. Mobiliteten
blant arbeidssøkerne er dermed relativt høy.
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1 For nærmere dokumentasjon av analysen viser vi til Rapport 1/ 2004:
”Oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved
Aetat høsten 2002. Del 1. Tilpasning på arbeidsmarkedet ett år etter”.

2 Her definert som alderen 15-65 år som følge av aldersinndelingen i
Statistisk sentralbyrås flyttestatistikk.  
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Menn mer mobile enn kvinner
Blant ordinære arbeidssøkere var andelen som flyt-
tet nesten dobbelt så høy blant menn som blant
kvinner, se figur 1. Dette tyder på at menn er mer vil-
lige til å flytte på seg for å få jobb enn det kvinner er.
En mulig forklaring på dette er at kvinner oftere har
forpliktelser knyttet til omsorg for barn og foreldre
slik at muligheten for å flytte er mindre. I tillegg kan
det være at mennenes yrkeskarriere ofte går foran
kvinnenes. Dette innebærer at i familier hvor én av
partene har jobb fra før vil man i mindre grad flytte
dersom det er kvinnen som har vært arbeidssøker og
fått jobb utenfor bosted enn om det samme hadde
vært tilfellet for mannen.

I hele den yrkesaktive befolkningen flytter imidler-
tid om lag like mange kvinner som menn.

De yngste flytter oftest
Andelen som flytter som følge av at de har fått jobb
er klart avtakende med økende alder. Blant menn
under 30 år flytter 16 prosent som følge av jobb,
mens tilsvarende andel blant menn over 50 år er 5
prosent, se figur 2. Blant kvinner er andelen 4 pro-
sent både blant kvinner i alderen 30-49 år og over 50
år. Blant de yngste kvinnene er andelen som flyttet
langt høyere.

Høyest andel som flytter blant de yngste skyldes
blant annet at disse i mindre grad er etablert med
familie og bolig sammenlignet med de eldre.

Lav mobilitet i Vest-Agder
Det er betydelige forskjeller i mobiliteten mellom fyl-
ker, også når det kontrolleres for arbeidsmarkedssi-
tuasjonen i arbeidssøkers bostedskommune. Imid-
lertid er antall observasjoner få i en del fylker, noe
som innebærer at det knytter seg usikkerhet til
mobilitet fordelt på fylker.
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Tabell 1
Andelen av de som fikk jobb og som skiftet bosted som følge av at de begynte i jobben. Ordinære arbeids-
søkere og yrkeshemmede arbeidssøkere. 

Ordinære Yrkeshemmede I alt
arbeidssøkere arbeidssøkere

Ja 8,7 % 6,3 % 8,3 %
Nei 91,3 % 93,7 % 91,7 %

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

Totalt antall svar 1 987 367 2 354
Svarprosent blant de som svarte at de var i jobb 97,9 % 98,7 % 98,0 %

Kvinner Menn

6,4 % 6,3 %

11,3 %

6,3 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %
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Ordinære 
arbeidssøkere

Yrkeshemmede
arbeidssøkere

Figur 1
Andelen av de som har flyttet som følge av jobb.
Ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede
arbeidssøkere.
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Figur 2
Andelen som har flyttet som følge av jobb. Fordelt
på alder og kjønn. Ordinære arbeidssøkere.
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I Vest-Agder var det kun vel 1 prosent som flyttet
for å få jobb. Også i Sogn og Fjordane var andelen
som flyttet lav, noe som delvis kan ha sammenheng
med at arbeidsledigheten i dette fylket har vært rela-
tivt lav og at det derfor har vært lettere å få seg jobb
på hjemstedet enn i mange andre fylker.

Én av fem flyttet i Nord-Trøndelag
Det var flere i de fire nordligste fylkene og i Møre og
Romsdal og Hedmark som flyttet for å få seg jobb
enn i resten av landet. Dette har sammenheng med
at arbeidsplassene ligger mer spredt enn på store
deler av Østlandet slik at det oftere vil være nødven-
dig å flytte for å få seg jobb. I Nord-Trøndelag var det
hele 21 prosent som flyttet.

Det er dermed store fylkesvise forskjeller i ande-
len som flyttet for å begynne i ny jobb. Dette kan tyde
på at flere fylker har et stort potensial for økt mobi-
litet, noe som vil bidra til raskere overgang til jobb og
redusert arbeidsledighet i fylkene.

Økning i ledigheten i hjemkommune 
gir økt flytting
I en modell som er konstruert på bakgrunn av data-
materialet, finner vi at en økning i ledigheten i
arbeidssøkers opprinnelige hjemkommune øker
sannsynligheten for at han flyttet for å få jobb. Vi
finner ingen klare sammenhenger mellom selve
nivået på arbeidsledigheten i kommunen og tilbøye-
ligheten til å flytte.

Det er altså ikke selve nivået på arbeidsledigheten

som ser ut til å være viktig, men det at arbeidsledighe-
ten endres. Når arbeidsledigheten øker, vil konkurran-
sen om ledige jobber på hjemstedet øke blant annet
som en følge av at flere personer med sterk tilknytning
til arbeidsmarkedet blir arbeidsledige. Dette er perso-
ner som i større grad flytter for å få jobb. Dersom
arbeidsledigheten i hjemkommunen øker mer enn i
andre kommuner, bidrar dette i tillegg til at det ofte vil
være lettere å få jobb utenfor egen kommune.

Nivået på antall arbeidsledige sier mer om struk-
turelle problemer på arbeidsmarkedet. Disse struk-
turelle problemene kan blant annet skyldes mang-
lende mobilitet. Årsakssammenhengen kan da gå
begge veier: Høy ledighet kan delvis skyldes at mobi-
liteten på arbeidsmarkedet er for lav. Samtidig kan
høy ledighet i seg selv stimulere til mobilitet da det i
mange tilfeller kan bli nødvendig å flytte for å få jobb.
Disse to effektene virker da mot hverandre slik at
nettoeffekten blir uklar når det er selve nivået på
arbeidsledigheten vi vurderer. 

Figur 4 viser videre at andelen som flytter der
ledigheten øker med mer enn 40 prosent er klart
høyere enn i andre kommuner.

Høyere mobilitet blant personer 
som har fått relevant jobb
I oppfølgingsundersøkelsen blir de tidligere arbeids-
søkerne også spurt om de oppfatter en eventuell
jobb som relevant i forhold til utdanningsbakgrun-
nen. Figur 5 viser at andelen som oppgir at jobben de
har fått er relevant i forhold til utdanningsbakgrunn3

er høyere blant personer som har flyttet enn blant
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Figur 3
Andelen som flyttet som følge av jobb. Fordelt på
fylker. Ordinære arbeidssøkere.
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Figur 4
Andelen som har flyttet pga. jobb fordelt etter
prosentvis endring i ledigheten fra 2. halvår 2001
til 2. halvår 2002 i arbeidssøkers (tidligere)
bostedskommune. Ordinære arbeidssøkere.

3 Karakterene 5 og 6 på en skala fra 1 til 6 er her definert som relevant.
KILDE: AETAT

KILDE: AETAT



Aetat.  Rapport om arbeidsmarkedet • 1/2004

personer som ikke har flyttet. Dette kan enten skyl-
des: i) at en relevant jobb motiverer til flytting eller,
ii) at motivasjonen for å flytte øker sannsynligheten
for å finne en jobb som er relevant med hensyn til
utdanningsbakgrunn.

Innvandrere mer flyttevillige?
Blant personer som er født utenfor OECD er andelen
som flyttet 13 prosent, mot 8 prosent blant personer
som er født i Norge. Dette kan tyde på at innvandrere
er noe mer flyttevillige enn nordmenn, noe som kan ha
sammenheng med at innvandrere ofte er mindre eta-
blerte på bostedet enn personer som er født i Norge.

Personer med grunnskole flytter mindre
Andelen som flytter blant personer med grunnskole
som høyeste utdanning er i underkant av 5 prosent.
Blant personer med utdanning over fire år er ande-
len 12 prosent, mens øvrige utdanningsnivå har en
andel på om lag 9 prosent. En lav andel som flytter
blant personer med grunnskole må sees i sammen-
heng med at disse personene ofte er eldre eller har
etablert seg relativt tidlig4. 

Også delvis sysselsatte arbeidssøkere flytter
Også delvis sysselsatte arbeidssøkere flytter, se
figur 6. Andelen som flytter blant delvis sysselsatte
menn med dagpenger er hele 12 prosent. Dette viser
at mange delvis sysselsatte menn er villig til å flytte
for å få annet arbeid enn det de hadde tidligere. Blant
de permitterte er det naturlig nok en relativt liten

andel som flyttet da disse ofte vil gå tilbake til tidli-
gere arbeidsgiver etter endt permitteringsperiode. 

Typiske personer som flyttet for å få jobb
Vi har på bakgrunn av datamaterialet konstruert 
en modell som viser sannsynligheter for at personer
i datamaterialet har flyttet gitt at de er i jobb.
Modellen baserer seg på hvilke kjennetegn som gir
høy/lav sannsynlighet for flytting.

Modellen viser at den høyeste sannsynligheten for
flytting gitt at personen var i jobb var 50 prosent.
Denne personen hadde følgende kjennetegn:
- mann  
- alder 25-29 år 
- bosatt i Hedmark 
- bosatt i en kommune med vekst i ledigheten på 53

prosent 
- fikk en jobb som var relevant i forhold til utdan-

ningsbakgrunn. 
I motsatt ende av skalaen finner vi relativt mange
med en sannsynlighet på under 1 promille for at de
har flyttet for å få seg jobb. Disse personene er ofte
over 60 år og fra Vest-Agder, Sogn og Fjordane eller
Hordaland. 
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Figur 5
Andelen som har flyttet som følge av jobb. Fordelt
på om jobben er relevant i fht. utdanningsbak-
grunn. Ordinære arbeidssøkere.
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Figur 6
Andelen som har flyttet som følge av jobb. Fordelt
på arbeidssøkerstatus på avgangstidspunktet5.
Ordinære arbeidssøkere.

4 Det er ikke signifikante forskjeller mellom utdanningsnivåene når det
kontrolleres for blant annet  alder, fylke og varighet som arbeidssøker. 

5 Helt ledige med dagpenger inkluderer ikke helt permitterte med dag-
penger. Delvis sysselsatte med dagpenger inkluderer ikke delvis permit-
terte med dagpenger.
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AV FRØYDIS BAKKEN

SAMMENDRAG
I 2002 var ledigheten på 3,9 prosent av arbeidsstyr-
ken i Norge. Sammen med Danmark og Sverige var
Norge blant landene med lavest ledighet i OECD. De
østlige sentraleuropeiske landene som Polen og
Slovakia skiller seg ut med betydelig høyere ledig-
hetsnivå enn de andre landene.

Det er store forskjeller mellom OECD-landene 
når det gjelder utviklingen i arbeidsledigheten
gjennom det siste tiåret, og med hensyn til effektene
av nedgangskonjunkturen de siste par årene. Siden
1990 har trenden vært økende arbeidsledighet i
Japan og de østlige sentraleuropeiske landene,
mens trenden har vært synkende arbeidsledighet i
EU og USA.

Forskjeller i yrkesdeltakelsen mellom menn og
kvinner i OECD kan gi et bilde av  likestillingen på
arbeidsmarkedet i de ulike landene. Disse ulikhe-
tene vil blant annet  henge sammen med hva slags
modeller for velferdsordninger som finnes i de ulike
landene. Ulike modeller har enten familie, stat eller
marked som grunnpilaren for velferdsoppgaver. I de
landene hvor staten har ansvaret for velferdsord-
ninger, som de nordiske landene, finner vi den høy-
este kvinnedeltakelsen. I land som Spania og Italia,
hvor familien er den sentrale aktøren i velferdssta-
ten, er deltakelsen blant kvinner lavere.

De nordiske landene har høy yrkesdeltakelse
generelt, og for kvinner spesielt. Finland, Sverige og
Danmark har alle hatt nedgang i yrkesdeltakelsen
fra 1990 til 2002. I Norge har derimot yrkesdelta-
gelsen økt, og det er kvinnene som står for økningen.
71 prosent av norske kvinner i alderen 15-62 år var i
arbeidsstyrken i 1990, og i 2002 var denne andelen
økt til 77 prosent. Yrkesdeltakelsen for menn i Norge
har i samme periode holdt seg stabil på 83 prosent.
Økningen i yrkesdeltakelse blant kvinner er større
for de landene som har hatt lavere yrkesdeltakelse.

INNLEDNING
I denne artikkelen presenteres først arbeidsledighe-
ten i prosent av arbeidsstyrken i utvalgte OECD-land
i 2002. Deretter presenteres utviklingen i arbeidsle-
digheten fra 1990 til 2002 nærmere for noen av disse
landene. Først ser vi på utviklingen i arbeidsledighe-
ten i Norden, som har et lavt ledighetsnivå i interna-

sjonal sammenheng. Deretter presenteres utvik-
lingen i arbeidsledigheten i de østlige sentraleuro-
peiske landene. Den siste gruppen av land som pre-
senteres i forhold til utviklingen i ledigheten fra 1990
til 2002 er Tyskland, Sveits, Irland, Storbritannia,
USA og Japan. Til slutt ser vi nærmere på både
yrkesdeltakelsen generelt og i forhold til kvinner
spesielt, med vekt på Norge.

DATAKILDER
Data i denne artikkelen er hentet fra OECD
Employment Outlook 2003. Med noen unntak er sys-
selsettingsdata basert på arbeidskraftundersø-
kelser, og for Norge er det benyttet ledighet ifølge
AKU. OECD opererer med standardiserte ledighets-
rater, det vil si at ulike lands ledighetsprosenter er
beregnet slik at de er mest mulig sammenliknbare.
Alle land i OECD er ikke presentert i OECD
Employment Outlook, og antall land som presente-
res i denne artikkelen er videre begrenset. 

UTVIKLINGEN I ARBEIDSLEDIGHETEN I
UTVALGTE OECD-LAND

Lav ledighet i Norge
Ledigheten i Norge er i internasjonal sammenheng
lav, og i juni 2002 var ledigheten 3,9 prosent av
arbeidsstyrken. Også i nordisk sammenheng har
Norge et lavt ledighetsnivå, og figur 1 viser at Norge,
sammen med Danmark og Sverige, er blant de lan-
dene med lavest ledighet i OECD. I 2002 var det bare
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Figur 1
Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken i
2002 i utvalgte OECD land 
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Nederland (2,8 %) og Luxembourg (2,4 %) som hadde
lavere ledighet. Polen og Slovakia skiller seg ut med
betydelig høyere ledighetsnivå enn de andre landene.

Store variasjoner i utviklingstrekkene
Utviklingen i arbeidsledigheten blant OECD landene
fra 1990 og frem til 2002 varierer. Utviklingen i ledig-
heten vil bli presentert i grupper av land. Helhetlig
sett kan vi si at siden 1990 har trenden vært økende
arbeidsledighet i Japan og de østlige sentraleuro-
peiske landene, mens det har vært en nedadgående
trend i EU og USA. 

SKANDINAVIA OG FINLAND
De skandinaviske landene har tradisjonelt sett hatt
lav ledighet. I Norge nærmet ledighetsraten seg et
internasjonalt ledighetsnivå i 1993 med en arbeids-
ledighet på 6,6 prosent, som vist i figur 2. Oppgangs-
konjunkturen som fulgte utover i 1990- årene førte til
at ledigheten sank og ikke festet seg på et høyt nivå.
Ledigheten sank gradvis frem til 1998, da ledigheten
var på 3,2 prosent. De siste årene har den igjen
begynt å stige, men ved utgangen av 2003 ser det ut
til at den har stabilisert seg. Norge har fortsatt et
lavt ledighetsnivå sammenliknet med andre OECD-
land.  

Store reformer i Sverige 
Sverige er, som det mest industrielle landet i
Norden, sårbart for internasjonale konjunkturer. I
1990 var ledigheten lav i Sverige som vist i figur 2, og
sammen med Luxembourg hadde landet den laveste
ledigheten med 1,7 prosent av arbeidsstyrken.. Etter

1990 begynte imidlertid arbeidsledigheten å stige, og
på midten av 1990-tallet gikk den svenske velferds-
staten inn i en krise. Offentlig sektor ble dominer-
ende med store utgifter, mens økonomien krympet
med 5,2 prosent fra 1990 til 1993. Det ble introdusert
reformer med kutt i de offentlige utgiftene, og stabi-
lisering i ledigheten utover i 1990-årene kan sees i
sammenheng med disse reformene.

Høy strukturell ledighet i Finland
Finland har siden begynnelsen av 1990-årene hatt
betydelig høyere ledighet enn de andre nordiske lan-
dene. Trenden i utviklingen er den samme som i
disse landene, men mer ekstrem. Finland skiller seg
fra Norge, Sverige og Danmark ved at det frem til
1990-årene rettet mye av eksporten sin østover. 
I 1990 var arbeidsledigheten i Finland på 3,2 prosent
av arbeidsstyrken. Av de nordiske landene var det
kun Sverige som hadde lavere ledighet (1,7 %). 

Finland hadde bilaterale handelsavtaler med
Sovjetunionen, og med Sovjetunionens sammen-
brudd falt også mye av det finske eksportmarkedet
bort, da de nye statene inngikk selvstendige han-
delsavtaler. Arbeidsledigheten i Finland steg fra 
3,2 prosent i 1990 til 6,7 prosent i 1991, og den fort-
satte å stige og nådde toppen i 1994 med en ledighet
på hele 16,9 prosent. 

Finland sliter fortsatt med strukturell arbeidsle-
dighet, og har høy ledighet i en nordisk sammen-
heng. I dag er sysselsettingen svært sårbar i forhold
til telekommunikasjon. Nokia utgjør to tredjedeler av
verdien på den finske børsen, og veksten i den nasjo-
nale økonomien er i stor grad avhengig av etterspør-
selen etter mobiltelefoner. 

STORE OMSTILLINGER I ØST-EUROPA
De østlige sentraleuropeiske landene Polen, Tsjekkia,
Ungarn og Slovakia har det siste tiåret gått fra kom-
muniststater til markedsstyrte økonomier, og inn-
tredelse i EU er rett rundt hjørnet. Overgangen fra
planøkonomi til markedsøkonomi har gitt store
utslag på utviklingen i ledigheten. Generelt for alle
de østlige sentraleuropeiske landene er at under
kommunismen var arbeidsledighet pr. definisjon en
umulighet. Det fantes derfor heller ikke noen økono-
miske stønadsordninger som dagpenger eller lik-
nende, og i overgangsperioden ble det nødvendig å få
dette raskt på plass. 

Den sterke økningen i ledigheten, samt frykt for
politisk og sosial uro, førte til at det da ble innført
relativt rause arbeidsledighetsordninger. Polen,
Ungarn og Tsjekkoslovakia innførte stønadsord-
ninger med 65–70 prosent av gjennomsnittlig inn-
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Utviklingen i arbeidsledigheten i prosent av
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tekt, noe som muligens ga lite insentiv til å skaffe
seg jobb. 

I forbindelse med overgangen til markedsøkonomi
oppsto det store strukturelle problemer i arbeids-
markedet. Under kommunismen ble mye produsert
uten hensyn til etterspørselen etter varer og tjenes-
ter. Vridningen mot det vestlige markedet stilte helt
andre krav til de sysselsatte.

Som vi ser i figur 3 er det Polen og Slovakia som
har størst andel ledige i prosent av arbeidsstyrken av
de østlige sentraleuropeiske landene. Polen, som
det største landet i regionen, er en utpreget jord-
bruksnasjon. Det høye ledighetsnivået henger sam-
men med at dette er en vanskelig sektor å konkur-
rere i. For det første subsidierer EU sine bønder,
mens bønder fra den tredje verden selger sine land-
bruksvarer til en langt lavere pris enn Polen. Dette
har ført til at Polen ved inntredelse i EU 1. mai 2004
har krevd tilsvarende subsidier til sine bønder som
resten av EU, men dette er ikke blitt innvilget. Den
internasjonale nedgangskonjunkturen mot slutten av
1990-årene rammet også Polen hardt, og ledigheten
steg fra 10,2 prosent i 1998 til 19,9 prosent i 2002.

Hvordan de østlige sentraleuropeiske landene
valgte å gå fra planøkonomi til markedsøkonomi tid-
lig på 1990-tallet reflekteres i utviklingen i ledighets-
nivået utover 90-tallet. Ved overgangen fra plan-
økonomi til markedsøkonomi valgte Polen og
Tsjekkoslovakia sjokkterapi. Sjokkterapi innebærer
at overgangen skjer over natten, uten at nye institu-
sjoner er på plass. Alle priser liberaliseres samtidig,

og resultatet er hyperinflasjon. Mange statlige
bedrifter som viste seg å ikke overleve overgangen til
markedsøkonomi ble nedlagt innenfor et kort tids-
rom, noe som resulterte i høy arbeidsledighet. Dette
er noe av årsaken til at de østlige sentraleuropeiske
landene alle har et relativt høy ledighetsnivå på
begynnelsen av 90-tallet, som vist i figur 3.

Fra 1. januar 1993 ble Tsjekkoslovakia delt i de to
republikkene Tsjekkia og Slovakia. De økonomiske
realiteter var svært forskjellig i disse to landene, noe
som også reflekteres i arbeidsledighetstallene i figur
3. I 1994, som er første gang de to landene har sepa-
rate ledighetstall, har Slovakia (13,7 %) over tre
ganger så høy ledighet som Tsjekkia (4,4 %). 

Store deler av Tsjekkoslovakias statlige tungin-
dustri befant seg i Slovakia og var rettet mot Sovjet.
Ved overgangen til markedsøkonomi viste den seg å
ikke være levedyktig, noe som førte til tap av
arbeidsplasser og høy arbeidsledighet. En annen for-
skjell mellom de to republikkene er at Slovakia har
en monokulturell industri, som ble bygget opp hurtig
i tiden etter annen verdenskrig. Dette innebærer at
hver region er avhengig av en stor fabrikk, og disse
hjørnestensbedriftene gjør regionene svært sårbare.
Industrien i Tsjekkia har blitt utviklet gjennom de
siste 150 årene, og er mer mangfoldig. Dette kan
forklare hvorfor utviklingen i ledigheten de siste ti
årene har vært forskjellig. 

Et annet moment som kan forklare den høye
arbeidsledigheten i Slovakia er at Tsjekkia og
Slovakia valgte ulike handelsstrategier for sin eks-
port etter murens fall. Den viktigste forskjellen er at
Tsjekkia tidlig spredte sin eksport, mens Slovakia
under Meciar fortsatte å rette sin eksport mot land
som inngikk i Comecon, dvs andre tidligere kommu-
nistiske land med planøkonomi. Disse kunne, som
følge av egne store økonomiske problemer, ikke
importere som før, og eksportmarkedet krympet.
Tsjekkia kom altså raskere i en bedre posisjon i for-
hold til vestlige markeder. 

Ungarn skiller seg litt ut fra de andre landene i
regionen ved at det har en klar nedadgående trend i
arbeidsledigheten utover i 1990-årene. Ungarn
valgte en gradvis overgang fra planøkonomi til mar-
kedsøkonomi. Dette gav tid til å bygge opp sentrale
institusjoner først, og gav en mer kontrollert over-
gangsperiode. Mens Polen og Tsjekkoslovakia mistet
subsidier da Sovjet verken hadde råd eller politiske
insentiver til å støtte dem lengre, valgte Ungarn å
opprettholde subsidiene i starten og heller fjerne
dem mer gradvis. Dette ga en mykere start og indus-
trien fikk bedre tid på å omstille seg. Arbeids-
ledigheten i Ungarn var på topp i 1993 med 12,1 pro-
sent, og har sunket gradvis og stabilisert seg på 
5,6 prosent i 2001-2002.
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VEST-EUROPA, JAPAN OG USA

Høy arbeidsledighet i gamle Øst-Tyskland
Tyskland har en eksportøkonomi med et gjennomre-
gulert nærings- og arbeidsliv. Sterke fagforeninger
har ført til at arbeidstakerne har høyt stillingsvern og
at arbeidsmarkedet er lite fleksibelt. Det har vært
politisk enighet i Tyskland vedrørende beskyttelse av
arbeidere og deres rettigheter. Først den senere tid
synes det å være klare skillelinjer i tysk politikk, men
det er bred enighet om behovet for reformer i den
tyske velferdsstaten og at arbeidslivet må gjøres mer
fleksibelt.

På 1950-1960 tallet ble Vest-Tyskland velstående
takket være effektiv produksjon, eksport og vellykket
pengepolitikk. Dette ga stabil valuta for eksportin-
dustrien. Når vi ser på utviklingen i ledigheten i
Tysklands det siste tiåret, slår imidlertid samling av
Øst- og Vest-Tyskland i 1992 ut på arbeidsledighets-
statistikken for det samlede Tyskland. 

Den østlige delen av Tyskland sliter med struktu-
relle problemer og strukturell arbeidsledighet, og
Tyskland har ikke klart å gjenoppbygge Øst-Tysklands
industrier. Manglende konkurransedyktighet i den
østtyske industrien har ført til høy arbeidsledighet. 

Fleksibelt arbeidsmarked i Storbritannia
Storbritannia er inne i en annen konjunktursyklus
enn kontinental-Europa. Etter den internasjonale
lavkonjunkturen har ledigheten sunket gradvis fra
toppnivået i 1993 med en arbeidsledighet på 9,9 pro-

sent. I 2002 var 5,1 prosent av arbeidsstyrken uten
arbeid. Mens Tyskland på mange måter er overregu-
lert har Storbritannia et mer fleksibelt næringsliv og
arbeidsliv. De svake fagforeningene gjør arbeidslivet
omstillingsdyktig, og kan være noe av årsaken til at
ledigheten ligger betraktelig under Tyskland.

Lav arbeidsledighet i Sveits  
Sveits skiller seg ut med tradisjonelt lav ledighet, og
er sammen med Luxembourg det landet OECD med
lavest arbeidsledighet det siste tiåret. Sveits` hoved-
næringer er tjenester, bank, finans og forsikring.
Arbeidsledigheten er nå på over 4 prosent1, noe som
etter sveitsisk standard er høyt. 

I etterkrigstiden har Sveits vært en stor importør av
arbeidskraft, og  en fjerdedel av arbeidsstyrken er nå
innvandrere. Arbeidsledigheten er høyere i denne
gruppen enn blant sveitserne selv. Yrkesdeltakelsen i
Sveits er blant de høyeste i verden, og i motsetning til
nabolandene, hvor førtidspensjonering er utbredt,
arbeider en stor andel helt til pensjonsalderen. En
annen faktor som skiller Sveits fra nabolandene er en
relativt restriktiv ledighetspolitikk. Arbeidsledige får
ledighetstrygd bare for en kort periode, og de må vise
at de aktivt søker jobb for å få trygd. Insentivene dette
gir arbeidssøkerne kan også bidra til å forklare den
lave ledigheten sammenliknet med nabolandene. 

Økonomisk framgang i Irland
Irland har hatt en betydelig reduksjon i arbeidsledig-
heten fra 1990 til 2002. Arbeidsledigheten nådde top-
pen i 1993 med 15,6 prosent og har falt til 4,4 prosent
i 2002. Dette er en nedgang på over 11 prosentpoeng.
Årsaken til dette ligger blant annet i at Irland opp-
levde en økonomisk boom i 1990-årene. 

Irland var lenge et fattig land, men utviklingen i
spesielt servicenæringer som IT og reiseliv har
endret næringsstrukturen. Matproduksjon og far-
masøytisk industri er også næringer som vokste på
90-tallet, og Irland har arbeidet bevisst for å tiltrekke
seg internasjonale banker og andre finansinstitusjo-
ner. Irland har blitt et attraktivt land å investere i,
noe som har gitt nye arbeidsplasser. Landet ble
medlem av EU i 1973, og den økonomiske fram-
gangen henger også sammen med subsidier fra EU.

Gryende oppgang i USA?
1990-tallet var en stor opptur i USA, spesielt på
grunn av IT-boomen. Fra 1993 med en ledighet på 
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6,9 prosent falt ledigheten gradvis utover 1990-årene,
og i 2000 var ledigheten på 4,0 prosent. De siste årene
har ledigheten steget, og i 2002 var den på 5,8 pro-
sent. Det er flere grunner til at arbeidsledigheten har
økt de siste par årene, og lavkonjunkturen startet da
IT boblen sprakk i 2000. I 2003 ble det gitt store skat-
telettelser for å stimulere den amerikanske økono-
mien. Dette har ført til at økonomien igjen ser ut til å
vokse, men tidligere overskudd på statsbudsjett og i
utenrikshandelen er snudd til store underskudd. 

Lav fart i japansk økonomi
Japan er inne i en annen syklus enn de andre lan-
dene. Landet har vært inne i en lavkonjunktur siden
slutten av 1980-årene, og har hatt en feilslått penge-
og finanspolitikk. Det har ikke lykkes å få fart på øko-
nomien, og det har vært vanskelig å få til vekst i det
private forbruket. Arbeidsledigheten var på 2,1 pro-
sent i 1990 og den har steget gradvis utover hele 90-
tallet. I 2002 var arbeidsledigheten på 5,4 prosent.  

UTVIKLINGEN I YRKESDELTAKELSEN 
I UTVALGTE LAND I OECD
Yrkesdeltakelsen i et land omfatter både arbeidsledige
og sysselsatte, og  forteller således hvem som stiller
sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsmarkedet i
aldersgruppen 15-64 år. For å se på utviklingen i
yrkesdeltakelse har vi valgt tall for 1990 og 2002. 

Store variasjoner i yrkesdeltakelsen
Utviklingen i arbeidsstyrken i utvalgte OECD land

presenteres i figur 5. Figuren viser at det er variasjo-
ner mellom de ulike landene både med hensyn til
yrkesdeltakelse og graden av endring i denne.
Arbeidsstyrken økte fra 1991 til 2001 i  to av tre OECD
land, og dette gjenspeiler forbedringene på arbeids-
markedet generelt i denne perioden. Den gjennom-
snittlige økningen var imidlertid liten (1,1 %), men
variasjonene er store mellom landene. For eksempel
hadde Irland og Nederland en økning på over 10 pro-
sentpoeng. Økningen i yrkesdeltakelse i alt for disse
landene skyldes i stor grad økning i yrkesdeltakelse
blant kvinner. Land med lav kvinnelig yrkesdelta-
kelse vil ha et større potensial for økning i yrkesdel-
takelse, enn land som Norge hvor yrkesdeltakelsen
generelt sett er høy både for menn og kvinner i inter-
nasjonal sammenheng. 

Når det gjelder Irland, kan denne økningen i yrkes-
deltakelse sees i sammenheng med den økonomiske
boomen i 1990-årene som nevnt ovenfor. Tilgang på
jobber vil stimulere til yrkesdeltakelse, mens det i
nedgangstider er mange som  trekker seg ut av
arbeidsstyrken som et resultat av at det er vanskelig
å få jobb. Danmark, Sverige og Finland har alle ned-
gang i yrkesdeltakelsen i dette tidsrommet. Sverige
har den største nedgangen med 5,6 prosentpoeng.
USA har derimot holdt yrkesdeltakelsen stabil.

UTVIKLINGEN I KVINNELIG YRKES-
DELTAKELSE I UTVALGTE OECD LAND
I OECD helhetlig sett har det de siste 10 årene vært
en økning i sysselsettingen blant kvinner. I figur 6
presenteres utvalgte OECD land i forhold til yrkes-
deltakelse blant kvinner. 
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Yrkesdeltakelse i utvalgte OECD land i 1990 og 2002 

KILDE: OECD EMPLOYMENT OUTLOOK 2003



Aetat.  Rapport om arbeidsmarkedet • 1/2004

Høy yrkesdeltakelse blant nordiske kvinner
Figuren viser at Sveits, Island, Danmark, Norge,
Sverige, Finland og Canada har høyest yrkesdelta-
kelse blant kvinner, alle med over 70 prosent yrkes-
deltakelse blant kvinner i alderen 15-64 år. 

Som vist i figur 6 var 71 prosent av norske kvinner
i alderen 15-62 år i arbeidsstyrken i 1990, og i 2002
var denne andelen økt til 77 prosent. Økningen i
yrkesdeltakelse er større når vi ser på kvinner sepa-
rat enn for menn og kvinner samlet. Yrkesdel-
takelsen for menn i Norge har holdt seg stabil på 83
prosent fra 1990 til 2002. 

Ulike modeller for velferdsordninger har enten
familie, stat eller marked som grunnpilaren for vel-
ferdsoppgaver. Felles for Norge, Sverige, Danmark
og Finland er at de alle har en velferdsordning hvor
staten spiller en sentral rolle i velferdstilbudet. Den i
internasjonal sammenheng høye kvinnelige yrkesdel-
takelsen kan sees i lys av dette. De nordiske landene
har gode velferdsordninger der omsorgsoppgaver er
overført fra familien til staten. Dette har gjort det
mulig for kvinner i større grad å delta i yrkeslivet. 

Oppbyggingen av velferdsstaten hvor det offentlige
tar ansvaret for omsorgsoppgaver i forhold til unge
og eldre, har også skapt mange nye jobber. Denne
sektoren har i stor grad absorbert den økte kvinne-
lige yrkesdeltakelsen. Land som Italia, Spania og
Hellas har en velferdsmodell der familien i stor grad
har de oppgavene staten sørger for i Norden. Mens
eldre i Norden i stor grad flytter på alders- eller
sykehjem når de ikke kan klare seg selv lenger, bor
de eldre i mye større grad hjemme i de søreuro-
peiske landene. Barnehagedekningen i disse lan-
dene er også dårlig, og barnepass er i mye større
grad en familiær oppgave, og ikke statlig som i

Norden. Kvinner i disse landene arbeider derfor i
større grad med omsorgsoppgaver i hjemmet, noe
som kan forklare noe av forskjellene mellom kvinne-
lig yrkesdeltakelse i nord- og sør-Europa. 

Sør-Europa har også lav fertilitet, noe som henger
sammen med at det er vanskeligere for kvinner å
kombinere barn og arbeid enn i land hvor velferdsord-
ninger i forhold til omsorg er bedre utbygd. Kvinner
som ønsker å jobbe blir derfor i større grad presset til
å velge bort barn eller i hvert fall få færre barn. 

Norge er blant de landene som har størst andel av
kvinner i arbeidsstyrken i aldersgruppen 15-64 år,
noe som kan indikere at vi har et mindre kjønnsdelt
arbeidsmarked enn mange andre land. Tall for yrkes-
deltakelse sier likevel ikke noe om hvor mye kvinner
jobber. Ifølge tall fra OECD er 21 prosent av alt arbeid
som utføres i Norge deltidsarbeid, og 76 prosent av
dette deltidsarbeidet utføres av kvinner.
Arbeidsmarkedet er derfor ikke så likestilt som tal-
lene på den kvinnelige yrkesdeltagelsen kan indikere.
Det norske arbeidsmarkedet er også kjønnsdelt når
det gjelder hvor menn og kvinner arbeider. Kvinner
arbeider i større grad i jobber innen helse og omsorg
og i det offentlige generelt, mens det for eksempel er
overvekt av menn i industri, bygg og anlegg. Kvinner
har også i mindre grad lederstillinger enn menn. 

Kilder:
Brown, J. F.(1994) Hopes and Shadows. Eastern

Europe after Communism.
The Economist (February 14th 2004) Survey: Switzerland.
The Economist (May 15th  1997) Green is good. 
OECD Employment Outlook. Towards more and bet-

ter jobs. (2003) 
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Figur 6
Kvinnelig yrkesdeltakelse i utvalgte OECD land i 1990 og 2002
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AV TORMOD REIERSEN

SAMMENDRAG
Totalt 11,1 milliarder kroner ble i fjor utbetalt til
registrerte arbeidssøkere. Dagpengenes størrelse er
avhengig av tidligere inntekt, og i gjennomsnitt mot-
tar menn mer i dagpenger enn kvinner. Det er også
betydelige geografiske og aldersmessige forskjeller.

Dagpenger under arbeidsløshet skal gi delvis dek-
ning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet,
og de 11,1 i milliardene kronene ble i hovedsak utbe-
talt til helt ledige og delvis sysselsatte arbeids-
søkere. I gjennomsnitt mottok en helt ledig dagpeng-
emottaker 12.300 kroner pr. måned. Dette tilsvarer i
underkant av 150.000 kroner på årsbasis for en per-
son som er helt ledig hele året. Menn får i gjennom-
snitt utbetalt om lag 15 prosent mer i dagpenger enn
kvinner. For begge kjønn er den gjennomsnittlige
dagpengeutbetalingen høyest for personer i alderen
30-49 år. 

Det er også betydelige fylkesvise forskjeller. Helt
ledige dagpengemottakere får i gjennomsnitt utbe-
talt vel 20 prosent mer i Oslo og Akerhus enn i Sogn
og Fjordane.

Ikke alle arbeidsledige som er registrert ved Aetat
mottar dagpenger. Nesten 40 prosent av de helt
ledige har ikke rettigheter til dagpenger. Særlig er
andelen uten dagpenger høy blant de aller yngste,
noe som skyldes at de yngste ofte ikke har en tidli-
gere arbeidsinntekt som er tilstrekkelig til å kvalifi-
sere for dagpenger. Det at mange melder seg ved
Aetat uten å ha rett til dagpenger er et utrykk for at
de ønsker å motta annen bistand fra Aetat. 

INNLEDNING
I 2003 ble det utbetalt 11,1 milliarder kroner i dag-
penger, også ofte betegnet arbeidsledighetstrygd.
Dagpenger utgjør med dette en betydelig post på
Statsbudsjettet. I denne artikkelen vil vi gi en beskri-
velse av hva som kjennetegner de arbeidssøkerne
som mottar dagpenger og hvor mye den enkelte i
gjennomsnitt mottar i dagpenger i løpet av en
måned.

OM REGELVERKET
Formålet med dagpenger under arbeidsløshet er å gi
delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved

arbeidsløshet. For at man skal få rett til dagpenger,
må vanlig arbeidstid være redusert med minst 50
prosent. Personer som har delvis jobb med inntil 50
prosent av arbeidstiden man hadde før man ble
arbeidssøker, får graderte dagpenger. 

Kvalifikasjonsgrunnlag
For å få rett til dagpenger må personen
a) i det siste avsluttede kalenderåret før det søkes

om stønad ha hatt utbetalt en arbeidsinntekt som
minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet i Folke-
trygden på søknadstidspunktet, eller 

b) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før
det søkes om stønad ha hatt utbetalt en arbeids-
inntekt som minst svarer til tre ganger grunn-
beløpet på søknadstidspunktet. 

Krav til arbeidssøking
For å ha rett til dagpenger må man være reell
arbeidssøker. Som reell arbeidssøker regnes den
som er arbeidsfør, og er villig til 
a) å ta ethvert arbeid som er lønnet etter tariff eller

sedvane, 
b) å ta arbeid hvor som helst i Norge, 
c) å ta arbeid uavhengig av om det er på heltid eller

deltid, 
d) å skaffe seg inntekt ved selvstendig næringsvirk-

somhet, 
e) å delta på arbeidsmarkedstiltak. 

For å ha rett til dagpenger må man melde seg som
arbeidssøker ved Aetat.

Dagpengenes størrelse
Dagpengene regnes ut på grunnlag av det høyeste av
enten arbeidsinntekt siste kalenderår eller gjen-
nomsnitt av arbeidsinntekt de siste tre kalender-
årene. Inntekt over seks ganger grunnbeløpet i
Folketrygden regnes ikke med i dette såkalte dag-
pengegrunnlaget. I dagpengegrunnlaget inkluderes
også sykepenger, fødselspenger og dagpenger, men
disse inngår ikke i kvalifikasjonsgrunnlaget, se
avsnitt over. Dagpengenes størrelse tilsvarer 62,4
prosent av dagpengegrunnlaget.

Grunnbeløpet i Folketrygden er per mars 2004 
om lag 57.000 kroner. Dette betyr at en dagpenge-
mottaker maksimalt kan motta 213.000 kroner 
per år.
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Dagpenger under permittering
Det kan ytes dagpenger til personer som er permit-
tert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold
som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Med permittering
menes i denne sammenheng at arbeidstaker midler-
tidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med drifts-
innskrenkning eller driftsstans, enten dette bestem-
mes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det
enkelte tilfelle. Dagpenger kan ytes i inntil 26 uker1 i
løpet av en periode på 18 måneder ved hel eller
delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Helt og
delvis permitterte inngår i tallene over henholdsvis
helt ledige og delvis sysselsatte arbeidssøkere. 

Regelverksendringer fra 2003 og 2004
De siste årene har det vært flere endringer i dag-
pengeregelverket. Fra og med 1. januar 2003 bortfalt
rettighetene til å opptjene feriepenger basert på dag-
penger. Dette har gitt en innsparing for Staten på
nærmere 10 prosent fra og med 2004. 

Fra og med januar 2003 ble maksimal stønadspe-
riode for personer med et kvalifikasjonsgrunnlag på
minst to ganger grunnbeløpet i Folketrygden redu-
sert fra tre til to år for nye tilfeller. Tilsvarende ble
maksimal stønadsperiode for personer som har
mindre enn to ganger grunnbeløpet i kvalifikasjons-
grunnlaget redusert fra 1,5 år til ett år for nye tilfel-
ler etter 1. januar 2004. Disse endringene vil gi inn-
sparinger for Staten fra og med 2005.

Andre endringer som har funnet sted  fra og med
henholdsvis 1. januar 2003 og 1. januar 2004 er: 
– kravene til ledighet er økt fra 40 til 50 prosent
– kvalifikasjonskravet for å ha rett til dagpenger er

økt fra en arbeidsinntekt det siste kalenderåret på
1,25 til en arbeidsinntekt det siste kalenderåret på
1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden

– antall ventedager for å få dagpenger er økt fra tre
til fem

– arbeidsgivers lønnsplikt under permittering er økt
fra tre til ti dager. 

METODE
De fleste som mottok dagpenger i 2003 mottok dag-
penger bare deler av året. Mens det i gjennomsnitt
var 89.000 personer som mottok dagpenger på
ethvert tidspunkt, var det hele 206.000 forskjellige
personer som mottok dagpenger i løpet av året. For
å få et inntrykk av hvor mye den enkelte dagpenge-
mottaker får utbetalt opererer vi derfor med
gjennomsnittlig utbetaling pr. måned. Denne stør-
relsen kan multipliseres med 12 for å få et bilde av
hva utbetalingen ville gitt omregnet til årslønn for
personer som er arbeidsledige hele året.

Noen mottakere av dagpenger er ikke lenger
aktive som arbeidssøkere på det tidspunktet de mot-
tar dagpenger. Dette skyldes at dagpenger etterbe-
tales. Siste dagpengeutbetaling kan derfor finne sted
etter at arbeidssøker har sluttet å være registrert
arbeidssøker. I 2003 ble det også utbetalt ferie-
penger basert på utbetalte dagpenger i 2002. Mange
som mottok slike ferietillegg var ikke lenger aktive
arbeidssøkere da feriepengene ble utbetalt. I analy-
sen er denne gruppen proporsjonalfordelt på ulike
arbeidssøkerstatuser2.
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Tabell 1
Antall arbeidssøkere i alt, antall arbeidssøkere som mottok dagpenger og andelen av arbeidssøkerne som
mottok dagpenger. Fordelt på arbeidssøkerstatus. Gjennomsnitt 2003.

Arbeidssøkere Dagpenge- Andel
i gjennomsnitt mottakere dagpenge-

i gjennomsnitt mottakere

Helt ledige 92 631 57 618 62 %
Delvis sysselsatte 41 409 26 411 64 %
Ordinære tiltaksdeltakere 14 309 3 119 22 %
Andre ordinære arbeidssøkere 2 752 1 311 48 %
Yrkeshemmede 77 645 419 1 %
Andre som mottar service 457 0 0 %

Totalt 229 203 88 878 39 %

1 Før 1. januar 2002 var maksimal lengde 52 uker. I andre halvår 2003 ble
det midlertidig gitt adgang til permittering i inntil 42 uker innenfor en del
næringer. Fra og med første halvår 2004 omfatter denne midlertidige
utvidelsen alle næringer.

2 Helt ledige, delvis sysselsatte dagpengemottakere med mer.

KILDE: AETAT



HVEM MOTTAR DAGPENGER?
De viktigste gruppene av dagpengemottakere er helt
ledige eller delvis sysselsatte arbeidssøkere, se
tabell 1. Hele 95 prosent av dagpengemottakerne til-
hører disse gruppene. 

I tillegg mottar noen av deltakerne på ordinære
arbeidsmarkedstiltak dagpenger og noen personer i
gruppen «andre arbeidssøkere». «Andre arbeidssø-
kere» kan blant annet være personer som får etter-
betalt dagpenger eller mottar dagpenger for tiden
som helt ledig eller delvis sysselsatt arbeidssøker.
Utbetalingene til yrkeshemmede og «andre som
mottar service» er relativt små. 

Om lag 14 prosent av de som mottar dagpenger
var permitterte, se tabell 3.

Også mange arbeidsledige uten dagpenger
38 prosent av de helt arbeidsledige mottar ikke dag-
penger. Dette betyr at mange registrerer seg ved
Aetat for å få andre typer bistand som for eksempel
bistand til å søke jobb og tilbud om arbeidsmarkeds-
tiltak. Andelen av de ledige som mottar dagpenger er
litt lavere blant kvinner enn blant menn for alle
aldersgrupper, se figur 1. 

Andelen som mottar dagpenger er lavest blant
personer under 24 år, og det er også blant disse per-
sonene forskjellen mellom menn og kvinner er
størst. Personer under 24 år har ofte lite arbeidser-
faring og har derfor ofte ikke opptjente dagpengeret-
tigheter. Mange arbeidsledige under 24 år fortsetter
skolegangen etter en periode som arbeidssøker ved
Aetat. Dette gjelder særlig kvinner som debuterer på
arbeidsmarkedet seinere enn menn.

Andelen av de helt ledige som mottok dagpenger
varierer noe mellom fylkene, se figur 2. Andelen er
høyest i Akershus og Vestfold med henholdsvis 68 og
66 prosent, og andelen er lavest i Finnmark og
Nordland med henholdsvis 56 og 57 prosent. En lav
andel dagpengemottakere er et utrykk for at melde-
tilbøyeligheten blant arbeidssøkerne er høy: mange
arbeidssøkere melder seg ved Aetat får å få bistand
selv om de ikke mottar dagpenger. 

HVOR MYE FÅR DAGPENGEMOTTAKERNE
UTBETALT?

11,1 milliarder kroner til dagpenger i 2003
I alt ble det utbetalt 11,1 milliarder kroner til dag-
penger i 2003, se tabell 2. Av dette beløpet gikk 77
prosent til helt ledige arbeidssøkere, 20 prosent gikk
til delvis sysselsatte arbeidssøkere, 2 prosent til
ordinære tiltaksdeltakere og 1 prosent til øvrige
arbeidssøkergrupper.

Utbetalingene til helt og delvis permitterte inngår
i tallene over utbetalingene til helt ledige og delvis
sysselsatte arbeidssøkere. Tabell 3 viser at den
gjennomsnittlige utbetalingen til permitterte avviker
marginalt fra den gjennomsnittlige utbetalingen til
alle helt ledige og delvis sysselsatte arbeidssøkere.

Årslønn på 150.000 kroner
Den gjennomsnittlige utbetalingen av dagpenger per
måned per mottaker var 10.400 kroner. Helt ledige
dagpengemottakere mottok nesten dobbelt så mye i
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Figur 1
Andelen av de helt ledige som mottok dagpenger.
Fordelt på kjønn og alder. Gjennomsnitt 2003. 
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Figur 2
Andelen av de helt ledige som mottok dagpenger.
Fordelt på fylker. Gjennomsnitt 2003.
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gjennomsnitt som delvis sysselsatte arbeidssøkere.
Helt ledige dagpengemottakere fikk i gjennomsnitt
utbetalt 12.300 kroner per måned, noe som tilsvarer
148.000 kroner på årsbasis for personer som mottar
dagpenger hele året. 

I det følgende skal vi se på forskjeller mellom kjønn,
aldersgrupper og fylker med hensyn til dagpengenes
størrelse. Utbetalingene til dagpenger baserer seg på
tidligere inntekt, jamfør avsnittet om regelverket.
Forskjellene i utbetalte dagpenger mellom kjønn,
aldersgrupper og fylker reflekterer derfor forskjeller i
inntektsnivå mellom disse gruppene.

Menn får utbetalt 15 prosent mer enn kvinner
Figur 3 og 4 viser at menn får mer utbetalt i dag-
penger enn kvinner for alle arbeidssøkerstatuser og
alle aldersgrupper. Kvinner er i større grad enn
menn delvis sysselsatte arbeidssøkere, og delvis
sysselsatte arbeidssøkere får naturlig nok utbetalt
mindre i dagpenger i gjennomsnitt enn helt ledige. I
den kjønns- og aldersfordelte figuren har vi derfor
kun sett på gjennomsnittlig utbetaling til helt
arbeidsledige mottakere. 

Ikke bare er andelen av arbeidssøkerne som mot-
tar dagpenger høyere blant menn enn kvinner, også
den gjennomsnittlige utbetalingen til personer som
mottar dagpenger er høyere blant menn enn kvinner.

Blant helt ledige fikk menn i gjennomsnitt utbetalt 15
prosent mer i dagpenger enn kvinner. 

Personer i alderen 30-49 år får mest
Blant både menn og kvinner får personer i alderen 30-49
år utbetalt mest i dagpenger. Andelen som mottok dag-
penger blant personer under 25 år er lav og de som mot-
tar dagpenger mottar et relativt lavt beløp. Dette skyldes
at tidligere inntekt ofte er lav blant personer under 25 år,
noe som blant annet skyldes at de fleste som blir
arbeidsledige under 25 år og har erfaring fra arbeidslivet
har kort ansiennitet og har hatt arbeid innenfor lite
ansvarsfulle jobber og uten formelle krav til utdanning.

Høyest utbetaling i Oslo og Akershus
Den høyeste gjennomsnittlige månedlige utbeta-
lingen til helt ledige dagpengemottakere fant sted i
Oslo og Akershus, se tabell 4. I Sogn og Fjordane var
utbetalingene nesten 20 prosent lavere. Høy
gjennomsnittlig utbetaling av dagpenger i Oslo og
Akerhus har sammenheng med at mange av
arbeidssøkerne i disse fylkene har bakgrunn fra job-
ber med relativt høy lønn.
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Tabell 2
Total utbetaling av dagpenger og gjennomsnittlig månedlig utbetaling i 2003. Fordelt på arbeidssøkerstatus.

Total utbetaling Gjennomsnitt Gjennomsnitt pr.
kroner måned, kroner mottaker måned, kr.

Helt ledige 8 523 182 848 710 265 237 12 327
Delvis sysselsatte 2 167 295 131 180 607 928 6 838
Ordinære tiltaksdeltakere 225 286 753 18 773 896 6 019
Andre arbeidssøkere 158 175 201 13 181 267 10 052
Yrkeshemmede 31 538 579 2 628 215 6 280
Andre som mottar service 208 562 17 380 228

Totalt 11 105 687 074 925 473 923 10 413

Tabell 3
Utbetaling til dagpenger, gjennomsnittlig antall dagpengemottakere og gjennomsnittlig månedlig utbetaling
per mottaker i 2003. Permitterte3. 

Utbetaling Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig mnd.
i 2003 antall personer beløp pr. person

Helt ledige permitterte 1 148 873 568 7 768 12 326
Delvis sysselsatte permitterte 384 454 207 4 794 6 683

Permitterte i alt 1 533 327 774 12 561 10 172

3 Permitteringsstatus baserer seg på gjeldende statistiske definisjon i
2003. Fom. 2004 er den statistiske definisjonen endret.
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Figur  3
Gjennomsnittlig månedlig utbetaling av dagpenger
i 2003. Fordelt på arbeidssøkerstatus og kjønn.

Kvinner Menn

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

19
 å

r 
og

 u
nd

er

20
-2

4 
år

25
-2

9 
år

30
-3

9 
år

40
-4

9 
år

50
-5

9 
år

60
 å

r 
og

 o
ve

r

To
ta

lt

Figur  4
Gjennomsnittlig månedlig utbetaling av dagpenger
for helt ledige i 2003. Fordelt på alder og kjønn.

Tabell 4
Utbetaling av dagpenger i 2003 fordelt på fylker. Gjennomsnittlig månedlig utbetaling per mottaker.

Utbetaling Herav Gj. månedlig utbetaling pr. mottaker
I alt Helt ledige I alt Helt ledige

Østfold 582 490 918 429 472 393 10 083 11 764
Akershus 937 226 712 722 496 769 11 820 13 536
Oslo 1 905 462 534 1 515 474 231 12 279 13 487
Hedmark 329 195 949 231 490 558 9 593 11 680
Oppland 289 268 912 192 311 868 9 160 11 585
Buskerud 503 744 417 370 783 400 10 181 12 191
Vestfold 561 827 011 397 785 998 10 376 12 493
Telemark 430 703 998 302 179 190 10 232 12 018
Aust-Agder 305 797 542 211 309 507 10 694 12 438
Vest-Agder 395 314 118 282 866 191 10 178 12 638
Rogaland 948 741 573 691 006 508 10 294 11 915
Hordaland 1 029 618 573 753 076 509 10 280 11 959
Sogn og Fjordane 174 114 166 109 615 702 8 981 11 150
Møre og Romsdal 587 686 946 409 183 087 9 586 11 793
Sør-Trøndelag 690 119 276 479 250 086 10 066 12 126
Nord-Trøndelag 285 679 007 195 900 712 8 927 11 344
Nordland 563 810 416 365 672 124 9 314 11 359
Troms 310 824 670 210 337 463 9 459 11 879
Finnmark 273 663 094 180 424 777 9 680 11 624
Ikke reg. i et fylkesdistrikt 397 242 202 162

Totalt 11 105 687 074 8 050 839 235 10 413 12 327
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Arbeidssøkere
Arbeidssøkere er betegnelsen på summen
av ordinære arbeidssøkere og yrkeshem-
mede.

Ordinære arbeidssøkere
Personer som søker inntektsgivende
arbeid ved Aetat og som er arbeidsføre og
ellers disponible for det arbeidet som
søkes. En person anses som registrert
arbeidssøker, hvis han eller hun  har meldt
seg eller fornyet meldingen til Aetat i løpet
av de to siste ukene. Ordinære arbeidssø-
kere består av helt ledige, delvis syssel-
satte og ordinære tiltaksdeltakere og andre
ordinære arbeidssøkere.

Registrerte helt ledige
Ordinære arbeidssøkere som har vært uten
inntektsgivende arbeid de siste to ukene.

Ordinære tiltaksdeltakere
Ordinære arbeidssøkere som deltar på
arbeidsmarkedstiltak. 

Registrerte delvis sysselsatte
Registrerte delvis sysselsatte arbeidssø-
kere er personer som enten er delvis per-
mitterte eller som arbeider mindre enn
heltid og som ønsker lengre arbeidstid.

Langtidsledige
Registrerte arbeidsledige som har hatt en
sammenhengende ledighetsperiode på
minst 26 uker.

Yrkeshemmede
Arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psy-
kisk eller sosial funksjonshemming har
vanskeligheter med å få arbeid, og som
vurderes av aetat med sikte på yrkesmes-
sig attføring eller som er i et attføringstil-
tak. 

Ledige stillinger
Aetats statistikk over ledige stillinger
omfatter alle ledige stillinger som enten
blir meldt til Aetat som oppdrag eller som

er offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter
o.l.).

Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er en
utvalgsundersøkelse som blir gjennomført
kvartalsvis av Statistisk sentralbyrå. 

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

Arbeidsledige (AKU)
Personer som ikke utførte eller var midler-
tidig fraværende fra inntektsgivende arbeid
i undersøkelsesuka, men som ved å kon-
takte aetat annonsere selv, svare på
annonse e.l., gjorde forsøk på å skaffe seg
arbeid i løpet av de fire siste ukene. De må
kunne ta på seg arbeid i løpet av de neste to
ukene. Denne gruppa må ikke forveksles
med aetat sine tall over registrerte
arbeidsledige (se ovenfor). Tall fra AKU
inkluderer også arbeidssøkere som ikke
registrerer seg ved aetat, og en del av de
som går på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsstyrken (AKU) 
Summen av sysselsatte og arbeidsledige.
Arbeidsstyrken for en gruppe i prosent av
det totale antall personer i gruppen benev-
nes ofte som yrkesaktivitet for gruppen.

Sluttmeldekort (SMK)
Alle arbeidssøkere som har sluttet å melde
seg ved Aetat får etter vel 2 måneder til-
sendt et sluttmeldekort (SMK) der de blir
bedt om å oppgi hovedaktivitet. SMK blir
brukt til å utarbeide statistikk som kan
belyse andelen personer som kommer i
jobb og eventuelt andelen som går ut av
arbeidstyrken. Svaroppslutningen er om
lag 65 prosent.



Sesongjustering
Tallstørrelser på Aetats ulike arbeidsmar-
kedsstatistikker varierer ofte med årstiden
som en følge av at mange fenomener gjen-
tar seg omtrent på samme tid hvert år.
Eksempelvis går arbeidsledigheten nor-
malt opp om sommeren og etter årsskiftet.
Dette har sammenheng med at mange sko-
leelever (studenter) avslutter utdanningen
og melder seg som arbeidssøkere etter at
semestrene er avsluttet. I tillegg følger
deler av sysselsettingen bedriftenes
kontraktsperioder. Slike kontrakter utløper
ofte før sommeren og ved årsskiftet.  

For å skille ut underliggende endringer og
rense bort sesongmessige forhold justerer

Aetat en del tidsserier i et statstikkpro-
gram, X12 Arima. Dette programmet base-
rer seg på historisk informasjon om
sesongsvingninger.

Det er sesongvariasjoner i de fleste av stør-
relsene Aetat presenterer statistikk over.
Mønsteret i sesongvariasjonene og betyd-
ningen av sesongeffektene er imidlertid
forskjellige. Når det gjelder utviklingen i
antall yrkeshemmede er for eksempel
sesongvariasjonene betydelig mindre enn
for antall helt ledige. Likevel er det av
betydning å justere for en sesongrelatert
nedgang som finner sted i juni og august i
forbindelse med at mange yrkeshemmede
avsluttet skolegang før sommerferien. 
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